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TERUGBLIK MGR. SCHRAVENHERDENKING 2015 

 

‘KIJKEN IN DE ZIEL VAN MARTELAREN IN CHINA’ 

‘Kijken in de ziel’ van deze martelaren liep als een rode draad door de activiteiten  rond de 

herdenking van de moord op bisschop Frans Schraven en gezellen in 1937 in China. Elk jaar 

wordt in het dorp Broekhuizenvorst, waar zich de Mgr. Schraven Gedenkkapel bevindt, zijn 

marteldood herdacht. Hun gruwelijke dood op de brandstapel was het gevolg van hun 

weigering om 200 Chinese vrouwen en meisjes  uit te leveren aan het Japanse leger. 

Daarmee voorkwamen zij dat deze vrouwen hen als seksslavinnen van dienst zouden 

moeten zijn. Van deze houding van de martelaren gaat een appel uit om ook in deze tijd  

allerlei vormen van seksueel geweld te weerstaan.  Op de avond van de 9e oktober volgden 

de aanwezigen biddend de kruisweg van de negen martelaren.  Daaraan werd de kruisweg 

gekoppeld die slachtoffers van een loverboy gaan. De aanwezigen en met name 

hulpbisschop de Jong van het bisdom Roermond, toonden zich na afloop van deze 

herdenking diep geraakt. Voor het eerst werd deze jaarlijkse  kruisweg ook in het buitenland 

op dezelfde avond gebeden. 

Professor M. van Knippenberg cm 

 

Na deze uitwendige verkenning van de ziel 

van Mgr. Schraven volgde op zondag 11 

oktober een innerlijke verkenning. Tijdens de 

eucharistieviering verwoordde Professor M. 

van Knippenberg cm het als volgt: ‘De 

heldhaftigheid en heiligheid van bisschop 

Schraven en zijn gezellen is dat zij op het 



beslissende moment het juiste antwoord gaven en dat betaalden met hun leven’. Voor hen 

gold: ‘Eeuwig gaat voor ogenblik’.  Tijdens de jaarlijkse Mgr. Schraven lezing nam professor 

van Knippenberg daarna de aanwezigen mee om dieper te kijken in de ziel van bisschop 

Schraven en gezellen. Wat heeft hen bezield om te doen wat zij deden? Professor van 

Knippenberg had alle brieven van Mgr. Schraven op zijn spiritualiteit geanalyseerd. Hierin 

verwoordt Mgr. Schraven zijn geestelijk kapitaal. De inleider slaagde er voortreffelijk in om 

de bronnen, de voedingsbodem bloot te leggen van waaruit bisschop Schraven en 6 van zijn 

metgezellen (allen Lazaristen) leefden.  Als volgeling van de heilige Vincent de Paul kregen 

deze bronnen gestalte in de Vincentiaanse spiritualiteit.  Daarin is een houding van 

solidariteit met de zwakken cruciaal. ‘In hun spiritualiteit vonden zij de kracht om op het 

juiste moment in te staan voor kwetsbare mensen en toonden zij daarin hun heiligheid’, 

aldus professor van Knippenberg.  

Tijdens de 

kruisweg op 

9 oktober. 

Rechts:                  

Gevoelige 

muziek van 

de heer 

Theo 

Jeuken. 

 

         

Links: De 

heer H. de 

Cuyper cm, 

zelf organist,  

in gesprek  

met orgel- 

bouwer 

Biskupič, 

mede-

martelaar.   

Na afloop gezellig samenzijn. 

. 

HERDENKING IN POLEN 

 

Voor het eerst (voor zover we weten) is dit jaar de moord op bisschop Schraven en gezellen 

ook elders herdacht en wel in de stad Krakau in Polen. De kruisweg van Mgr. Schraven e.a. 



werd in het Pools vertaald en daar gebeden in de kerk van de 

‘Bekering van de Apostel Paulus’. (foto links) Uiteraard werd in 

de lijdensweg van bisschop Schraven regelmatig de naam 

genoemd van zijn Poolse medemartelaar Wladislaw Prinz. 

De titel van de kruisweg luidde in het Pools: 

 DROGA KRZYŻOWA  

BISKUPA FRANCISZKA SCHRAVENA, 

BRATA WŁADYSŁAWA PRYNCA ORAZ TOWARZYSZY 

 

De kruisweg is inmiddels ook in het Engels vertaald en een 

vertaling in het Frans is onderweg. Er is overleg met China over 

een vertaling in het Chinees en de mogelijkheid om deze                

kruisweg komend jaar ook op andere plaatsen in China te houden. 

 

EEN BIJZONDER BEZOEK AAN DE GEDENKKAPEL 

 
Op de 142ste verjaardag van bisschop Frans Schraven (13 oktober) kreeg hij in de 
gedenkkapel van Broekhuizenvorst bezoek van enkele bijzondere gasten. Zij hadden er een   
reis vanuit Etten-Leur voor over om eindelijk de gedenkkapel met eigen ogen te kunnen 
bekijken. Een lang gekoesterde wens. Met grote aandacht volgden zij een rondleiding die 
wel twee uur duurde. Hun interesse was groot, gezien hun vele vragen. Het was de kou in de 
kerk en de honger die het bezoek lieten beëindigen. De gasten hadden een aparte band met 
China. Het ene echtpaar had een oom Jan Herrijgers, die later opvolger werd van Mgr. 
Geurts, de neef en wijbisschop van bisschop Frans Schraven. Het andere echtpaar had een 
oom Piet Romme, die als missionaris naar China trok om te gaan werken bij bisschop Frans 
Geurts, maar daar een jaar na aankomst al aan dysenterie stierf. Tegelijkertijd met hem 
stierf binnen enkele dagen een andere missionaris door de enorme hitte. Bisschop Geurts 
was diep aangeslagen door dit zware verlies, zo schrijft hij naar Nederland.  
Het was voor de familie van Piet Romme een ontdekking te horen dat hun oom indertijd 
door bisschop Schraven tot priester was gewijd. Ineens stonden beide echtparen oog in oog  
met de beide bisschoppen Geurts en Schraven, afgebeeld op  twee porseleinen borden in de 
gedenkkapel. Het geschenk van de huidige bisschop van het vroegere bisdom van bisschop 
Geurts heeft een prominente plek in de gedenkkapel gekregen. 
Na afloop schreven de gasten in het gastenboek de volgende tekst: ‘Wij hebben genoten van 
de geweldige en inspirerende uitleg over het leven en sterven van Mgr. Schraven en 
gezellen. Wat een prachtige beschildering in zo’n mooie kapel!’ 
 

KANS OP EEN OPVOLGER VOOR MGR. SCHRAVEN IN CHINA? 

Komt er eindelijk een einde aan het lange wachten op een opvolger van Mgr. Schraven? De 

laatste berichten uit China over een toenadering over de benoeming van nieuwe 

bisschoppen met goedkeuring van het Vaticaan én van China zijn voorzichtig positief. In het 



bisdom van Mgr. Schraven waren tot voor kort twee bisschoppen 

actief, n.l. bisschop Julius Jia van de ondergrondse kerk, niet erkend 

door de Chinese autoriteiten en de bovengrondse bisschop Taoran, 

wel erkend door de Chinese overheid. Deze laatste is enkele jaren 

geleden overleden en zijn zetel is sindsdien vacant. Bisschop Jia is 

formeel volgens het Vaticaan bisschop van het bisdom Zhengding 

van Mgr. Schraven. De bovengrondse opvolger Mgr. Taoran was 

bisschop van het nieuwe bisdom Shijiazhuang, na een herindeling 

van bisdommen door de Chinese autoriteiten. Het vroegere bisdom 

van Mgr. Schraven is daarin opgegaan. Alles bij elkaar een complexe situatie.  

In de media komen geluiden door dat op 11 oktober een delegatie van zes personen van het 

Vaticaan in Beijing met de Chinese autoriteiten onderhandeld heeft over de benoeming van 

bisschoppen, erkend door beide partijen en een mogelijk acceptatie door het Vaticaan van 

de nieuwe bisdommen in China. Dat zou betekenen dat de zetel Zhengding van Mgr. 

Schraven voor het Vaticaan formeel wordt overgeplaatst naar Shijiazhuang. Deze 

miljoenenstad ligt op slechts enkele kilometers van Zhengding is er mee vergroeid als een 

eigen stadswijk. Het zou tevens betekenen dat de 80-jarige bisschop Jia terug treedt. 

Een toenadering van beide partijen, het Vaticaan en de Chinese overheid over deze moeilijke 

en al jarenlang slepende kwesties zou een geweldige  vooruitgang betekenen. Sinds lange 

jaren zijn veel bisdommen zonder bisschop en vraagt de kwestie van illegaal (niet erkend 

door het Vaticaan) gewijde bisschoppen om een oplossing. Voor beide partijen gaat het om 

een win - win situatie zowel voor het Vaticaan als voor de Chinese overheid.  

Zou het waar zijn dat het paus Franciscus wel lukt wat al zijn voorgangers niet lukte? 

Mocht het waar blijken te zijn, dan is het een grote zegen voor de voortgang van het werk 

van bisschop Frans Schraven in China. 

 

MEMORIAL MARTELAREN CHINA 

 

De gemeente Horst aan de Maas heeft woord gehouden en in de maand september 

richtingwijzers geplaatst aan de uitvalswegen van het dorp Broekhuizenvorst. De borden 

verwijzen naar de Mgr. Schraven gedenkkapel onder de titel: ‘Memorial Martelaren China’.  



Ook in Broekhuizen werd een bord geplaatst en wel bij het veer naar de oversteek naar 

Arcen. (foto links) Hier komen veel toeristen langs. Niemand kan de Gedenkkapel meer 

ontgaan. Met grote dank aan de Gemeente Horst aan de Maas. Voortreffelijk werk. 

 

 Foto links: 

Ook rond de kerk zijn bordjes 

aangebracht. 

Foto rechts: 

Gebroederlijk staan de 

bisschoppen Schraven en 

Geurts naast elkaar in de 

vitrine. Een kado van de 

Chinese opvolger van Mgr. 

Geurts in 2014. 

Er boven een speciaal banier, 

geschenk bij de conferentie 

van 2014 in China. 

 

PLAATSING HEKWERK TER AFSLUITING VAN DE GEDENKKAPEL 

 

Op vrijdag 25 september was het eindelijk zo ver: de plaatsing van het hekwerk dat de 

hoofdkerk en de gedenkkapel in Broekhuizenvorst van elkaar scheidt. 

            

De beelden spreken voor zich. Er is een ware erepoort voor bisschop Frans Schraven 

opgericht. Iedereen is onder de indruk van dit prachtig stukje kunstzinnig technisch product. 

De martelaren waardig. Een verrijking ook voor de kerk zelf. 



 

 

 

 

 

 

Pastoor Verheggen controleert of de Chinese 

naam van bisschop Schraven wel klopt. 

 

Rechts het eindresultaat. Het eerste karakter van 

de Chinese naam van Mgr. Schraven is duidelijk 

zichtbaar. 

 

Nu is het wachten nog op de beveiliging van de gedenkkapel. Daarover zijn 

onderhandelingen gaande. Verder wordt er gewacht op de plaatsing van een vitrinekast voor 

de memorabilia die in de familie van bisschop Schraven bewaard zijn gebleven. 

 

EINDE VAN DE SRTV 

‘Na een vruchtbaar bestaan van 25 jaar zal de SRTV op 31 oktober 2015 

ophouden te bestaan’, zo luidde de aanhef van de brief, verstuurd aan 

het bestuur van de Mgr. Schraven Stichting. Een zeer spijtig bericht. 

‘Sinds 1991 hebben religieuze congregaties in ons land zich ingezet 

tegen mensonterende handel in mensen, vooral vrouwen’. De SRTV is 

zeer succesvol geweest.  De samenwerking met de Schraven Stichting 

verliep steeds prettig. Het einde wordt daarom zeer betreurd. 

 

Bezoek gedenkkapel: Voorlopig is de gedenkkapel nog niet elke dag open. U kunt de kapel 

wel bezoeken op afspraak. Neem gerust contact op met rondjekapel@gmail.com 

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

Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419   

Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl 

Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting 

Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341  BIC:  RABONL2U.   

Voorzien van de ANBI-status.  
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