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OP WEG NAAR DE HERDENKING VAN 75STE STERFDAG 

Vooraankondiging: 

Diverse activiteiten staan op het programma voor een waardige herdenking: 

Op dinsdag 9 oktober zal op de avond van de marteldood van bisschop Frans Schraven en 

zijn lotgenoten worden stilgestaan bij slachtoffers van seksueel geweld. Frans Schraven gaf 

zijn leven om vrouwen tegen dat geweld te beschermen. In dat voetspoor wil de Mgr 

Schraven Stichting verder gaan. 

Op deze avond treedt het Nijmeegse koor ‘Schola Cantorum Karolus Magnus’ op met een 

gregoriaanse herdenking van vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld. Hun programma 

bestaat uit zang en indringend teksten. Het koor staat onder leiding van Stan Hollaardt. Het 

koor heeft een respectabele staat van dienst met optredens in tal van landen van Europa. 

Topkwaliteit dus! 

Wereldberoemd is het schilderij ‘Lam Gods’ 

van Jan van Eijk, waar hij zo fraai een stoet 

van  maagd-martelaressen afbeeldt. Jonge 

meisjes, gestorven om hun kuisheid te 

bewaren, zo zegt de traditie. Is dat zo? Of 

waren het verkrachte meisjes die daarna 

werden vermoord? Deskundigen beweren 

dat ze voorafgaand hun dood verkracht 

waren. Een problematiek die nog steeds 

bestaat, vooral in oorlogsgebieden zoals bij 

Frans Schraven, maar ook in het leven van alledag. Het is de bedoeling elk jaar op 9 oktober 

daar bij stil te staan.  Deze avond is het eerste begin. 



Op zondag 14 oktober staan de beschermers tegen seksueel geweld centraal: bisschop Frans 

Schraven en lotgenoten. 

s ‘Morgens zal er een eucharistieviering plaats vinden met de Chinese aartsbisschop Savio 

Hon Tai fai als hoofdcelebrant. Hij zal de panelen van pater Jan Haen inzegenen.  Deze 

bisschop, geboren in Hongkong en opgegroeid op het vaste land van China is jarenlang 

intensief bezig geweest met de kerk in China vanuit zijn woonplaats Hongkong. Regelmatig 

treedt hij in het nieuws vanwege ontwikkelingen in China. Afgelopen jaar werd hij door de 

paus benoemd tot secretaris van de ‘Congregatie voor de Evangelisatie van de Volken’ in 

Rome.  Om die reden kan hij in het openbaar op te treden als Chinese bisschop.  

 

’s Middags vindt de eerste Mgr. Schravenlezing plaats. 

Dit jaar gehouden door professor Erik Borgman, 

verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Enkele jaren 

geleden werd hij uitgeroepen tot een van de 10 

creatiefste denkers van ons land. 

En onlangs op 21 juni  werd deze hoogleraar theologie 

en lekendominicaan tijdens de ‘Nacht van de 

Theologie’ in de Hermitage in Amsterdam verkozen tot 

meest spraakmakende theoloog van Nederland. 

Kortom: iemand die iets te zeggen heeft. 

Onlangs schreef hij over wat we doen als we iemand 

gedenken: We herinneren  ons de stemmen van hen die 

vermoord werden, hun aanwezigheid, hun bijdrage aan wie 

wij zijn. Wij  houden de plaats vrij van hen die 

onherroepelijk verdwenen zijn. 

Zo gauw alle praktische zaken rond deze herdenking geregeld zijn, volgen officiële 

uitnodigingen. Houdt u de genoemde data alvast vrij in uw agenda. 

Op deze manier hoopt het bestuur van de stichting een waardige invulling te geven aan deze 

bijzondere herdenking van de 75ste sterfdag. 

STRIPBOEK OVER BISSCHOP FRANS SCHRAVEN EN LOTGENOTEN 

Rond dezelfde tijd zal ook het stripboek verschijnen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan 

deze zeer bijzondere publicatie door zowel de striptekenaar Geert de Sutter zelf als ook 

door leden van de werkgroep en vrijwillige vertalers. Er is bij de drukkerij een bestelling 

geplaatst voor 2.000 exemplaren in het Nederlands, 1.000 in het Duits, 1.000 in het Engels 

en 1.000 in het Frans. Ondertussen komen de bestellingenč uit het buitenland binnen. Hoe 

bijzonder het wordt toont de volgende pagina: 



 



ENTHOUSIASME IN SLOWAKIJE OVER LOTGENOOT VAN MGR FRANS 

SCHRAVEN  

Na Pasen waren leden van de Mgr. Schraven Stichting uitgenodigd in Zuid-Duitsland voor 

een lezing over Mgr. Schraven en gezellen. Het werd voor hen een onvergetelijke ervaring. 

Er bleek een priester aanwezig te zijn uit Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Helemaal 

onder de indruk verklaarde hij  na de lezing: ‘Het was alsof er in mijn binnenste een bom 

ontplofte’.  Nog nooit had hij geho ord over de moord op Mgr. Schraven en zeker niet over 

diens Slowaakse metgezel Anton Biscupič geboren in zijn woonplaats Bratislava. Meteen 

vroeg hij om de tekst van de lezing en de afbeeldingen daarbij om op te sturen  naar 

Slowakije. Het had haast, want alles moest direct vertaald worden in het Slowaaks. 

Waarom? ‘Eén keer per jaar vindt in Bratislava een bezinningsdag plaats van de 

aartsbisschop samen met alle priesters van het bisdom en dat is precies over drie dagen’. De 

priester zou zelf een inleiding houden, maar wilde die vervangen door de lezing over Mgr. 

Schraven en gezellen. ‘De aartsbisschop zal zeer blij zijn met het bericht dat een leek uit ons 

land mogelijk zalig verklaard gaat worden’, was zijn spontane opmerking. ‘De aartsbisschop 

heeft zo vaak gezegd dat er in de kerk veel teveel priesters en religieuzen worden zalig 

verklaard en te weinig leken. En nu krijgt hij zijn zin’, liet 

hij lachend horen. Uitvoerig werd deze priester verteld 

hoe zijn landgenoot  Biscupič probeerde bij de 

gevangenneming bisschop Frans Schraven te verdedigen 

tegen de ontvoerders en daarop zelf werd geboeid en 

mee om het leven gebracht.  

foto:   Biscupič op weg  naar China ging. 

Biscupič was als onderofficier van de marine van het keizerrijk Hongarije-Oostenrijk in 1914 

naar China gestuurd, waar hij door de Japanners gevangen genomen werd. Zijn verdere 

leven bleef hij in China wonen. Van beroep was hij instrumentenmaker en orgelreparateur. 

Hij was bij Frans Schraven om het orgel in de kathedraal te stemmen toen het Japanse leger 

hem belette naar huis terug te keren. Maar wat is er bekend over deze persoon? Was hij 

getrouwd? Had hij kinderen toen hij op 51 jarige leeftijd werd vermoord? Deze vragen 

werden voorgelegd aan de aanwezige pater. ‘De naam Biscupič komt vaker voor in 

Bratislava’, was zijn antwoord. ‘Ik ga een artikel in de krant over hem schrijven onder de 

titel: ‘Opsporing verzocht’ om zo zijn familie te achterhalen’, zo luidde zijn slotopmerking bij 

het afscheid. Een week later kwam er reactie uit Bratislava: ‘Iedereen is ‘begeistert’ over het 

verhaal van  Mgr. Schraven en gezellen’. De aartsbisschop beloofde meteen zijn contacten te 

gaan gebruiken om archiefmateriaal boven tafel te krijgen. Maar het belangrijkste bericht 

was wel: ‘We hebben familie van Biscupič opgespoord in een stadje op 10 km afstand van 

Bratislava’. Tijdens de bijeenkomst werd door verschillenden gevraagd: ‘Waar ligt 

Broekhuizenvorst en wanneer kunnen we het bezoeken?’ Met spanning wordt afgewacht  



KUNSTWERK BISSCHOP SCHRAVEN IN 

KERK BROEKHUIZENVORST 

Tussen 23 juli en 31 augustus gaat pater Jan Haen in de 

vroegere ’kinderkapel’ van de kerk het levensverhaal van 

bisschop Schraven op panelen uitbeelden. Hier volgt zijn 

opzet voor een van deze afbeeldingen: 

In het middengedeelte: Het verhaal van bisschop Frans 

Schraven en de  andere martelaren. 

Links staat Frans Schraven beschermend voor de Chinese 

vrouwen en meisjes, terwijl de Japanse commandant 

met zijn soldaten de vrouwen opeist. 

In het midden worden Frans  Schraven en zijn 

lotgenoten,  geblinddoekt en met hun handen op hun 

rug gebonden,  weggeleid.  Duidelijk herkenbaar is de 

pater trappist in zijn wit-zwarte  habijt en vooraan de 

Slowaakse oud-officier Biscupič, die Frans Schraven bij de gevangenneming probeerde te 

verdedigen.  In de derde scène gaan Frans Schraven en zijn gezellen in vlammen op. 

Geweld tegen vrouwen in het bovengedeelte:  

 Een  vrouw  houdt haar baby vast en de kinderen op hun beurt hun moeder. Een zorgzame moeder 

die er alleen voor staat. Daarboven gebruikt  een man geweld tegen een vrouw. Onder het raam ligt 

een vrouw als slachtoffer tegen de grond. Rechts onder verzamelen twee vrouwen  bruikbare en 

eetbare resten van de wegwerp vuilnis. Daarboven,  wordt een vrouw gestenigd, verwijzend naar de 

eerste martelaressen in het vroege christendom. 

Samenwerking met vrijwilligers: 

Het bijzondere van de werkwijze van pater Jan Haen is het collectief karakter. Hij werkt elke dag 

samen met een groep vrijwilligers. Hij heeft daar wereldwijd  goede ervaringen mee. Zo wil  hij ook in 

Broekhuizenvorst te werk gaan.  Een groep van 40 personen hebben zich opgegeven om een of 

meerdere dagen te komen helpen. Maar dat is nog te weinig. Elke dag kunnen zeker 5 personen 

tegelijkertijd werken.  Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 9 – 5 uur. Het bestuur 

en pater Jan Haen nodigt u graag uit om deel te nemen aan dit zeer bijzondere project.  Een kans om 

uw ‘handtekening’ achter te laten op dit zeer bijzondere kunstwerk dat permanent gaat herinneren 

aan bisschop Frans  Schraven 

Voor zichzelf en andere vrijwilligers zoekt pater Jan Haen tevens onderdak tijdens zijn verblijf eving. 

Wie is bereid een bijdrage te leveren door als gastgezin op te treden voor een kortere of langere tijd?  

Hij hoopt op royale medewerking van velen uit de regio waaruit Frans Schraven afkomstig is. Opgave 

tot deelname graag via vincentvanwis@gmail.com of telefoon 045 – 544 54 19 

 In de loop van 2012-2013 wordt gewerkt aan de voltooiing van dit gedenkmonument voor de 

martelaren en  slachtoffers van geweld. Daarvoor moeten nog de nodige procedures worden 

afgehandeld. 

mailto:vincentvanwis@gmail.com


STEUN UIT JAPAN VOOR FRANS SCHRAVEN EN MEDEMARTELAREN 
In twee weken 9 brieven uit Japan. Dat is het resultaat van een zeer bijzonder contact met de 

secretaris van de Japanse Bisschoppenconferentie de heer Matsukuma. De aanleiding is een brief van 

bisschop Jean de Vienne, gevonden in het Geheim Archief van het Vaticaan in Rome.  Een Japans 

onderzoekscommissie bestaande uit kolonel Yokoyama , de priester Paul Taguchi en een Japanse 

fotograaf vertrekken een maand na de moord naar Chengtingfu, vergezeld van de Franse bisschop de 

Vienne, de voorganger van Frans Schraven na de moord zijn tijdelijke opvolger. In de brief vertelt de 

bisschop hoe tijdens dat bezoek de fotograaf niet alleen foto’ s maakt, maar ook een film over  het 

‘Huis van de Barmhartigheid’, de sociale werken van de zusters. Zij waren daar zeer van  onder de 

indruk. De film zou vertoond worden in de bioscopen van Japan om het volk te informeren wat de 

katholieke missie is.  Zou de film nog bestaan en zo ja, hoe aan deze film te komen? Het contact met 

de heer Matsukuma blijkt de aangewezen weg te zijn. Ook hij toont zich zeer geïnteresseerd en 

neemt contact op met het Nationaal Film Centrum van Tokio. Het leek raak, maar wordt later 

herroepen. Helaas. Hij belooft verder te blijven zoeken. 

De secretaris is tevens directeur van het Japanse katholieke 

weekblad ‘Katorikku Shimbun’. Ook Paul Taguchi was daar 

tijdens de moord op Frans Schraven  directeur van. In dit blad 

doet Taguchi verslag van zijn bezoek aan Zhending en drukte er  

foto’s bij af. We ontvingen o.a. de volgende foto’s.  

 Voor de kathedraal van Frans Schraven: 

Paul Taguchi, kolonel Yokoyama en 2 piesters. 

Taguchi heeft ook een fototijdschrift uitgegeven. Er wordt nu 

naar gezocht. Ook belooft de secretaris naar de bibliotheek van 

het Ministerie van Defensie van Japan te gaan om te zoeken 

naar het verslag dat kokonel Yokoyama na de moord naar Tokio 

stuurde.  

 

JAPANSE BISSCHOPPEN STEUNEN ZALIGVERKLARING IN ROME 
De heer Matsukuma laat weten dat de gezamenlijke bisschoppen van Japan bereid zijn een brief naar 

Rome te sturen om te pleiten voor het proces van  zaligverklaring. Hij schrijft: ‘Alle bisschoppen van 

Japan voelen zich verantwoordelijk voor de samenwerking van de kerk met de Japanse militaire 

autoriteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Hij verwijst naar de herdenkingsdienst in China waar 

Japanse bisschoppen met veel Chinese  priesters de dood herdachten van de Koreaan An Jung-geun 

die op het station van Harbin de eerste minister van Japan dood schoot. Op zijn beurt werd hij in 

1910 door het Japanse leger geëxecuteerd. ‘De Japanse bisschoppen staan open voor de tragedies 

die in de geschiedenis door het Japanse leger zijn begaan’.  Inmiddels hebben alle bisschoppen de 

nodige informatie over het drama van Chengtingfu ontvangen. 

Een van de bisschoppen is verbonden aan het bisdom van Niigati, Mgr. Kikuchi. De eerste apostolisch 

prefect van dat bisdom was de Oostenrijker Mgr. Anton Ceska, broer van de medemartelaar van 

Frans Schraven de missionaris Thomas Ceska.  Wat een dramatiek in één gezin: de ene broer 

missionaris in Japan en de andere broer vermoord in China door Japanners!  



En juist deze Mgr. Kikuchi is momenteel hoofd 

van het China bureau van de Japanse 

bisschoppen! 

Een contact in Japan wat wel eens heel kostbaar 

kan blijken te zijn. 

 

Kolonel Yokoyama spreekt de kleinseminaristen 

van Chengtingfu toe. 

AANVRAAG ZALIGVERKLARING NAAR ROME: 

Met Pasen werden alle documenten voor de aanvraag van de zaligverklaring van bisschop Frans 

Schraven en lotgenoten naar Rome gestuurd om goedkeuring te krijgen het proces in Roermond te 

mogen opstarten. De bisschop van Roermond voegde er een brief aan toe dat hij de aanvraag steunt 

en bereid is het proces in zijn bisdom te laten beginnen in plaats van in China. 

WEBSITE: 

De website van de Schraven Stichting heeft nu ook een Chinese vertaling gekregen. In Hongkong 

heeft pater Raphaël Kang van het Trappistenklooster (voorheen het klooster van martelaar 

Robial,dat bij Chengtingfu lag) zich bereid verklaard voor een Chinese vertaling van de teksten te 

zorgen. Het bestuur is daar zeer blij mee. 

NIEUWE ADVISEUR BESTUUR: 

Het bestuur is erg blij dat de heer Jeu Derikx, voorzitter van de historische vereniging van 

Broekhuizen/vorst, zich bereid heeft verklaard als adviseur van de stichting te willen optreden. Het is 

belangrijk voor de stichting in Broekhuizenvorst steunpunten te hebben. Het bestuur hoopt op een 

vruchtbare samenwerking. De eerste vruchten zijn al. De adviseur ging aan de slag om vrijwilligers te 

werven voor het project van pater Jan Haen. 

DORPSRAAD Broekhuizen/vorst: Voorzitter H. Schraven gaf  een toelichting op de aanstaande  
activiteiten aan de dorpsraad van Broekhuizen en Broekhuizenvorst.  Men is enthousiast. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Steun het werk van de Mgr. Schraven Stichting met een royale gift 

of wordt ‘vriend van de Stichting’. 

We hebben uw hulp hard nodig om onze bovengenoemde plannen te kunnen realiseren. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld tel. 045-544 54 19 t.n.v. 

Vincent Hermans  

Email: stichting.mgr.schraven@gmail.com 

Website: www.mgrschraven.nl 

Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: nummer 1481 75 341 Rabobank te Venray.  

Voor betalingen buiten Nederland:   

IBAN nummer: NL74rabo0148175341  BIC code:  RABONL2U Voorzien van de ANBI status 
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