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HET BESTUUR VAN DE MGR. SCHRAVEN STICHTING STELT ZICH AAN U VOOR. 

Van links naar rechts: Netty Reijntjes-Schellen (Venray), Vincent Hermans (Simpelveld), Isabel Bakker-

Schraven (Bosschenhoofd), Harry Schraven, voorzitter (Venray), Paula Görtz (Beringe), Martijn 

Wintermans (Den Haag), Marja Leyten-Schraven (Utrecht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIE OP NIEUWSBRIEF NUMMER 4 VAN DECEMBER 2008: 

Vanuit Parijs kreeg de redactie de volgende reactie van de heer Paul Henzmann cm (87) , mede- 

archivaris van het moederhuis van de Lazaristen: ‘Uw Nieuwsbrief houdt me niet alleen op de hoogte 

van uw apostolaat: ze laat me er aan deelnemen door het offer van mijn handicaps en de aanroeping 

van Mgr. Schraven. Bij mijn mis, privé opgedragen, plaats ik hem in de rij te midden van de ‘heiligen’ 

en ik bid het H. Officie in zijn gezelschap. 

Vertrouwend op zijn voorspraak, vertrouw ik uw nieuwe jaar 2009 toe aan Onze Hemelse Vader’.  

 



BERICHTEN VAN DE CHINESE FAMILIE VAN MGR. SCHRAVEN 

Kerstmis 2008: 

In het vroegere bisdom van Mgr. Schraven celebreerde op kerstavond 2008  priester Joseph (achter 

in de 30) een nachtmis in het open veld bij een temperatuur van 7 graden. Hij is aangesteld over 10 

dorpen op het platteland met geen enkel kerkgebouw. Moeders hielden hun baby’s in een warme 

deken gewikkeld vast. Veel katholieken hadden moeite om de geconsacreerde hostie niet uit hun 

stijve handen te laten glijden.  Voorafgaand aan de nachtmis woonden ook niet-katholieken het 2,5 

uur durende culturele progamma bij. Een programma dat bestaat uit zang en optredens, zoals 

komische tweespraak, volksdans en drama.  

Een opmerkelijke begrafenis: Joseph Jia. 

Op 26 december overleed in het vroegere bisdom van Mgr. Schraven priester Joseph Jia op 88 jarige 

leeftijd. Ongeveer 10.000 katholieken woonden bij een vriestemperatuur van 2 graden de begrafenis 

bij.  Joseph was zeer gerespecteerd vanwege zijn deugden en zijn geloofgetuigenis. Meer dan 20.000 

mensen liepen langs de baar in de kathedraal om hem de laatste eer te bewijzen. Bisschop Jia, zijn 

oom ( opvolger van Mgr. Schraven van de ondergrondse kerk) nog steeds onder bewaking van de 

veiligheidsdienst,  ging voor in de uitvaart waarin 60 priesters van het bisdom met hem 

concelebreerden.  Lokale overheidsfunctionarissen hadden priesters gewaarschuwd er van af te zien, 

maar tolereerden de grote mensenmenigte bij de begrafenis. Na de mis droeg men de lijkkist met 

een groot portret van Jia in een begrafenisstoet naar het kerkhof. 

Joseph Jia trad in 1937 in bij de broeders van St. Paul (waarschijnlijk in de residentie van Mgr. 

Schraven. Hij heeft mogelijk de moord op Mgr. Schraven ter plekke meegemaakt).  Hij werd later 

veroordeeld tot 20 jaar werkkamp. Drie jaar na zijn vrijlating werd hij in 1961 

priester gewijd. 

Mgr. Julius Jia was zelf 3 jaar toen Mgr. Schraven vermoord werd. Hij zal Mgr. 

Schraven niet  hebben gekend, maar is desondanks een groot bewonderaar 

van hem en noemt hem een voorbeeld  voor zichzelf in het boekje dat hij in 

2005 in China over Mgr. Schraven liet verschijnen. Zou hij alles over Mgr. 

Schraven vernomen hebben uit de mond van deze oom Joseph Jia?  Heel 

goed mogelijk!  

 

Paus erkent bisschoppen: Volgens mondelinge overlevering zou de paus 

onlangs de bovengrondse opvolgers van Mgr. Schraven en Mgr. Geurts als 

bisschop hebben erkend, op voorwaarde dat ze aftreden. De bovengrondse opvolger van Mgr. 

Schraven Mgr. Jiang Toaran (82) zou dit meteen gedaan hebben om plaats te maken voor de 

ondergrondse opvolger van Mgr. Schraven n.l. Mgr. Julius Jia Zhiguo (74). Zal de Chinese overheid dit 

ooit accepteren? Mgr. Julius Jia staat nu nog steeds onder huisbewaking! Of de opvolger  (88) van 

Mgr. Geurts plaats zal maken voor zijn hulpbisschop, zoals de paus heeft gevraagd, is niet bekend. 

VERSLAG VAN DE WERKGROEP ‘ZALIGVERKLARING’ 

‘Wat gebeurt er binnen deze werkgroep?’, wordt regelmatig gevraagd. Het antwoord is kort en 

krachtig: ‘veel!’. Te veel om op te noemen. Slechts enkele grepen: 

Het hoofddoel in deze fase van het proces is zoveel mogelijk gegevens boven tafel te krijgen over 

Mgr. Schraven en al zijn 8 metgezellen om zo de waarheid te vinden. Daarvoor wordt contact gezocht 

met tal van archieven in landen van over heel de wereld.  Enkele interessante vondsten: 

 

Het archief van Japan: Een van de Nederlands missionarissen die bij  Mgr. Schraven werkte, was  de 

heer Felix Olivers uit Susteren. Een neef van hem, de heer Leo Olivers uit Malden, kwam in Japan in 

contact met het ‘National Institute for Defense Studies’ in Tokyo en vond daar gegevens over de  
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moord op Mgr. Schraven. Men spreekt er over  ‘the missionary disaster in Zhending’ (de ramp van  

missionarissen in Zhending).  Zijn mededeling deed menig hart kloppen, al was het met een zekere 

scepsis. Zou Japan ooit de waarheid omtrent de moord prijs geven? De archieven van Japan zijn 

nagenoeg gesloten. Verrassingen werden daarom nauwelijks verwacht. Waarover zouden deze 

gegevens gaan? In Utrecht werd een Japanse lerares bereid gevonden de tekst te vertalen en 

hetzelfde gebeurde op de universiteit van Leuven door een Japanse boeddhistische monnik. De tekst 

is namelijk geschreven in oud-Japans  dat 5.000 karaktertekens kende en het moderne Japans kent er  

slechts 2.000! Wie kent nog oud-Japans, was de vraag. Met spanning werd de uitslag afgewacht. Het 

bleek te gaan over de  interne communicatie binnen de legertop en het ministerie van Defensie in 

Japan over het verloop van de afwikkeling van de moord. Niets over enig motief, zoals verwacht. 

Niettemin een belangrijke vondst. Met veel dank aan de heer Leo Olivers. 

 

Archief van Praag: Wie is toch die officier die met Mgr. Schraven werd vermoord en hem in 

bescherming wilde nemen toen hij gevangen genomen werd? Tot nu toe kenden we alleen zijn naam 

en zijn beroep: Biscopitch, orgelstemmer (dat deed hij bij Mgr. Schraven  toen strijd ontbrandde). 

Het militair archief van Praag wist ons te vertellen dat hij in 1886 in Pressburg (het huidige Bratislava 

in Slowakije) geboren werd. Hij was dus 51 jaar toen hij 

vermoord werd.  Hij was musicus en instrumentenbouwer van 

beroep. In de Eerste Wereldoorlog ging hij als onderofficier op 

het Oostenrijks-Hongaars oorlogsschip de ‘Keizerin Elisabeth’ 

naar China en werd in de haven van Quingdao in november 

door de Japanners gevangen genomen. Na de oorlog werd hij 

burger van de nieuwe staat Czechoslowakije, maar 

waarschijnlijk keerde hij niet naar zijn nieuwe vaderland terug 

en vestigde zich in China. 

 

Archief Rome: Een verzoek om onderzoek in het Vaticaan is ingediend, maar laat op zich wachten… 

Zaligverklaring? Hoe staat het nu met het proces van de zaligverklaring, wordt soms gevraagd. Uit 

alle gegevens die nu op tafel liggen wordt het motief van de moord steeds duidelijker. Alleen… het 

harde bewijs is er nog niet. Zou de sleutel in Peking in het archief liggen? Of toch in Japan? Of 

worden we in onze zoektocht gehinderd door de schaamtecultuur van het Oosten?  De zoektocht 

wordt voortgezet...de hoop is nog niet opgegeven. Hoe binnen te komen in die archieven is nu de 

lastige vraag. Er ligt een ijzer in het vuur… 

Symposium in China: 

Komende zomer (15-18 augustus) zal er in Peking een symposium worden georganiseerd door het 

Verbiest Instituut van  Universiteit van Leuven in samenwerking met de Chinese Academie van 

Sociale wetenschappen van Peking  en de Nationale Universiteit van Taiwan over ‘De geschiedenis 

van de Katholieke kerk in China’.  Twee leden van de werkgroep ‘Zaligverklaring’ zullen er een 

inleiding houden. De heer Wiel Bellemakers, lazarist over ‘De Nederlandse Lazaristen in China’ en 

Vincent Hermans over  ‘Waarheidsvinding inzake de moord op Mgr. Schraven en gezellen’.  Wie weet 

levert dit een entree op in het archief van Peking…. 

Vincent Hermans 

WERKGROEP MEMORABILIA 

Bij de herdenking voor Mgr. Schraven in oktober 2007, is een oproep aan familieleden gedaan om 

memorabilia mee te brengen. Door velen werd daaraan gehoor gegeven. Het was verrassend te zien 

wat er in de loop van zoveel jaren bewaard is gebleven. Naar aanleiding daarvan is besloten binnen 

de stichting een Werkgroep Memorabilia te starten. De werkgroep bestaat uit vier leden: Isabel 

Bakker-Schraven, Paula Görtz en Netty Reijntjes-Schellen en Marja Leyten-Schraven. 

Het primaire doel van de werkgroep is het inventariseren en beschrijven van voorwerpen die met  
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Mgr. Schraven in verband kunnen worden gebracht. Dat kan gaan om bezittingen die na zijn dood in  

1937 via de Lazaristen in Parijs naar zijn familie zijn gestuurd, maar ook om cadeautjes die door Mgr. 

Schraven vanuit China werden opgestuurd of zijn meegebracht bij zijn bezoek in 1925 aan zijn 

familie. 

 

Door onze oproep voorafgaand aan de herdenking is duidelijk geworden dat velen op zoek zijn 

gegaan naar tastbare herinneringen en het bestaan van sommige dingen zelfs vergeten waren. 

De leden van de werkgroep bezoeken zoveel mogelijk familieleden thuis, fotograferen hun relikwieën 

en maken een beschrijving. Vooral ook ‘het verhaal erachter’ vinden we belangrijk om te horen. 

Welke herinneringen heeft men nog, of uit de overlevering via hun ouders. Ook de familierelatie tot 

Mgr. Schraven brengen we in kaart. Dat resulteert uiteindelijk in een zo uitgebreid mogelijk verslag. 

Een geïllustreerd boekje behoort wellicht ooit tot de mogelijkheden ook anderen daarvan 

deelgenoot te maken. 

Ook restauratie/conservering van memorabilia kan tot de taken van de werkgroep behoren. Dat 

gebeurde al door Isabel Bakker-Schraven met de ‘postzegelschilderijen’ die op de herdenking te zien 

waren. U hoort daar in een volgende nieuwsbrief meer over. 

 

       Fragment Bruidsstoet in postzegels 

 
 

Ook oude, en vooral onbekende foto’s, hebben onze aandacht. Mocht iemand in ‘de oude doos’ nog 

iets tegenkomen, dan houden wij ons aanbevolen deze te beschrijven en te digitaliseren. 

 

Marja Leyten-Schraven        mcf_schraven@hotmail.com 

 

WERKGROEP ‘GEDACHTENISMONUMENT’: 

Van het kerkbestuur van Broekhuizenvorst is groen licht gekregen voor het verzoek van de Mgr. 

Schravenstichting om in de noordelijke zijkapel van de parochiekerk een gedachtenismonument voor 

Mgr.Schraven en gezellen in te richten. De concrete besprekingen moeten nog gaan plaats hebben, 

maar in principe is de toezegging binnen. De contacten werden vertraagd door de benoeming van de 

deken van Horst (tevens pastoor van Broekhuizenvorst) tot deken van Roermond. Zijn opvolger als 

deken van Horst werd onlangs geïnstalleerd. Het bestuur van de stichting hoopt in april met het 

kerkbestuur eerste stappen te gaan zetten. 
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HET WAPEN van MGR. FRANCISCUS HUBERTUS SCHRAVEN  1. 

 

Het wapen van Mgr. Schraven, zoals wij dat kennen, en dat ook te vinden is in het glas-in-loodraam in 

de kerk van Broekhuizenvorst, staat als bisschopswapen o.a. op zijn bidprentje, en boven deze 

nieuwsbrief. Het heeft de volgende omschrijving: 

Hij voerde: ‘een veld van blauw waarin een opgebogen balk van zilver, waarop de woorden ”Sub 

tutela Mariae Immaculatae”. Daarboven het Maria-monogram overtopt door een kruisje en 

vergezeld van twaalf sterren; onder de balk het Sint Vincentius monogram, alles in goud. Devies’ 

Virgo Potens (‘Machtige Maagd’). 

 

 

 

Deze omschrijving is te vinden in een gedeelte van een publicatie, schrijver en jaartal helaas 

onbekend, met als titel:  Limburgse Bisschopswapens. In deze publicatie wordt verwezen naar het 

werk ‘Limburgsche Familiewapens’ van de heer J.M. van der Venne, Maastricht 1925. De schrijver 

van het artikel meldt  dat dit wapen zou daar niet in zou staan, omdat ‘het echter al zoveel jaren 

geleden is dat bedoeld werk het licht zag en uitverkiezingen tot bisschop zijn doorgegaan’. 

 

Mgr. Schraven is echter al op 19 december 1920 tot bisschop benoemd en op 10 april 1921 te 

Chengtingfu als zodanig gewijd. Zijn wapenspreuk was toen al bekend. 

Bij toeval volgt onlangs de ontdekking, in de collectie van het Centraal Bureau Genealogie in Den 

Haag, van een wapen van Mgr. Hub. Schraven, met als bronvermelding het eerder genoemde boek 

van J.M. van der Venne uit 1925. Dat wapen wordt daarin als volgt omschreven: 

 

“Wapen: doorsneden: A in blauw twee kruislings over elkaar geplaatste armen met gestigmatiseerde 

handen van natuurlijke kleur, de linker met zwarte mouw, de rechter onbedekt, het geheel overtopt 

met een langarmig, rood kruis; B gedeeld: 1 in rood een omgewende witte duif, rood gesnaveld en 

gepoot, staande op één poot op een horizontale, groene tak; 2 in zilver een rechterhand met pols 

van natuurlijke kleur, komend uit een bruine mouw en tonend een rood hart. 

Wapenspreuk: IN SIMPLICITATE ET SINCERITATE (in eenvoud en oprechtheid). 

Wapenvoerder: Hub. Schraven C.M. (Lazarist)  

Geb. Lottum, 13 oktober 1873, 1920 vicaris Chentingfoe (China). “ 

Mgr. Fr. Schraven en Mgr. Hub. Schraven zijn ontegenzeglijk dezelfde persoon! Een afbeelding van 

het  wapen uit het boek van Van der Venne volgt nog. Navraag bij de Lazaristen heeft inmiddels 

geleerd dat dit wapen daar niet bekend is. Het wapen dat wij kennen moet het juiste zijn, gezien het 

St.Vincentius-monogram, dat door de Lazaristen wordt gevoerd. Kan een bisschop twee wapens 

hebben? Onderzoek is in volle gang. Wordt vervolgd! 

Marja Leyten-Schraven 
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CHINAREIS 2009 

In China en Leuven wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de reis die van 18 september tot 4 

oktober  zal plaatsvinden. Inmiddels hebben de belangstellenden een uitnodiging ontvangen voor 

een ontmoetingsdag ter voorbereiding op zaterdag 11 juli in het Missiehuis van de heren Lazaristen 

te Helden-Panningen. 

 

 

MGR. SCHRAVENDAG 2009 
 

De Chinareizigers nodigen u uit voor een Mgr. Schravendag op  

 

ZONDAG 22 NOVEMBER VAN 12.00 TOT 15.00 UUR 

 

PROGRAMMA: Reisverslag China door de deelnemers. 

PLAATS: Harmoniezaal te Lottum 

Bestemd voor: familieleden, vrienden van de stichting en andere belangstellenden. 

Noteer deze dag. Verder informatie volgt in de Nieuwsbrief van eind juni. 

 

 

WERKGROEP FONDSENWERVING: Lusten en Lasten II    

Inmiddels zijn de eerste giften voor de stichting binnen! We zijn dan ook gestart met de 

werkzaamheden die we voor ogen hebben. De eerste memorabilia zijn professioneel behandeld 

zodat ze voor het nageslacht bewaard blijven. Uw gift is dus echt nodig voor het in stand houden van 

de fysieke erfenis! Hierbij dan ook nogmaals de oproep om een financiële bijdrage voor de stichting 

te storten. U kunt “vriend van de stichting” worden voor (minimaal) € 25 per jaar. Hiervoor krijgt u 

een uniek geschenk: de vertaling van het boek ‘The Passion and the Maryrdom of Mgr. Schraven’ (de 

vertaling is nog in volle gang). 

Uw bijdrage voor de stichting is welkom op rekening 1481.75.341 t.n.v. Mgr. Schraven Stichting, 

Annie Romeinstraat 5, 5803 AE Venray o.v.v. uw naam en adres.  

Martijn Wintermans 

          

Reacties , contact met het bestuur, aan- of afmelding voor de nieuwsbrief, kunnen verzonden 

worden naar het e-mailadres van de stichting: stichting.mgr.schraven@gmail.com of naar het 

postadres van de stichting:  

  

Vincent Hermans, secretaris,  Kloosterstraat 45, 6369 AE -  Simpelveld 
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