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MGR. FRANS SCHRAVEN FEESTELIJK HERDACHT IN ROZENDORP LOTTUM 
 
Rozendorp Lottum beleefde zondag 26 juni een 'Schravendag'. De hele dag stond in het 
teken van de herdenking van de Lottumse missionaris Frans Schraven die in 1937 op zijn 
missiepost in China de marteldood is gestorven. 
  
De 'ouverture' van de feestelijke dag vond plaats in de H. Gertrudiskerk. Onder grote 
belangstelling van vele nazaten van de familie Schraven, celebreerden de Roermondse 
hulpbisschop Everardus de Jong, de Chinese Father Matthew Gong en pastoor Ruud 
Verheggen een H. Mis waarin uitvoerig is stilgestaan bij de betekenis van Mgr. Frans 
Schraven. 
De Lottumse Rozenkoningin Rianne Thijssen en haar gevolg van Rosalotjes gaven een 
kleurrijk 'roosachtig' accent aan deze H. Mis die werd opgeluisterd door het Lottumse 
Gemengd Koor Le Rossignol.  
Het zou hulpbisschop De Jong niet verbazen, zo zei hij in zijn toespraak tot de gelovigen, als 
sommige Rosalotjes toekomstige 'Rozenzusters' zouden kunnen worden. 

 
De weergoden waren de 'Schravenfamilie' en 
genodigden op deze zondag lange tijd goed 
gezind. Zo scheen de zon nog uitbundig tijdens 
de inzegening van het informatiebord bij de 
Lottumse kerk dat wandelaars de weg wijst 
naar de route van het nieuwe Schravenpad van 
10 km dat is gewijd aan Frans Schraven.  
 
De kleurrijke Rozenkoningin en haar rosalotjes. 
 

Daarna verplaatste het gezelschap, waaronder burgemeester Kees van Rooij van de 
gemeente Horst aan Maas, zich op een bezienswaardige manier naar kasteelboerderij  
Kaldenbroek waar Frans Schraven zijn eerste levensjaren doorbracht. De stoet metpaarden-



huifkar van De Lindehoeve en twee motorisch aangedreven wagons van BlueBerrieHill met 
daarin de genodigden en andere gasten, trok onderweg door het rozendorp veel bekijks. 
 
Ook de inzegening van het gedenkkruis dat - met medewerking van Stichting Limburgs 
Landschap - bij het geboortehuis van Frans Schraven is geplaatst, vond nog plaats onder een 
goed gesternte.  
Maar helaas gingen de hemelsluizen weer eens helemaal open toen alle gasten hadden 
plaats genomen voor de lunch. Met de nodige improvisatie hield bijna iedereen het droog, 
zodat er genoten kon worden van al het heerlijks dat Marlies Stoot van Huize Kaldenbroeck 
met haar mensen had bereid.    
 
Nadat de stoet in de regen was teruggekeerd bij De Rozenhof in Lottum, was het tussen de 
buien door opnieuw veel improviseren tijdens het programma als afsluiting van de jaarlijkse 
Potrozenshow. 
Er moesten grote paraplu's aan te pas komen tijdens de onthulling door burgemeester Van 
Rooij en de Rozenkoningin van een paneel waarop de symboliek van de roos staat afgebeeld. 
Betty Kranz van De Rozenhof Lottum vertelde daarover vele bijzonderheden, met name over 
de rode roos die als symbool geldt voor het bloed der martelaren.  
 
En ook daarna kwam de zegen vooral van boven tijdens de doop en zegening van de Mgr. 
Schravenroos. Burgemeester van Rooij en Aart Westdijk, de vertegenwoordiger van het 
Duitse veredelingsbedrijf Tantau Rosen dat de speciale Mgr Schravenroos heeft geschonken, 
doopten de roos met een rozenwijn. 
Na de zegening van de Schravenroos door Father Matthew Gong, brachten ze - samen met 

de Rozenkoningin - een heildronk uit op de groei en 
bloei van de Schravenroos.  Deze roos is in het najaar 
verkrijgbaar bij Tuincentrum de Panneschop Lottum.  
        
Ook daarna bleef het nog lang gezellig in De Rozenhof 
waar de prijzen werden uitgereikt aan de winnaars 
van de Potrozenshow 2016.   
 
Meer bijzonderheden en vele foto's van deze zeer 
geslaagde 'Schravendag' in rozendorp Lottum zijn te 
vinden op www.derozenhoflottum.nl 

 
Een handzaam boekje met daarin alle informatie over 
het Schravenpad is verkrijgbaar in De Rozenhof 
Lottum die elke dag tot 1 november geopend is van 
10.00 - 17.00 uur.  
 
 

 
Aldus het persbericht dat door ‘De Rozenhof’ met als auteur Leo Verheggen naar de media in 
ons land ging. 

http://www.derozenhoflottum.nl/


 

 

CHINEES STILZWIJGEN OVER VERMOORDE BISSCHOP SCHRAVEN  

Taal noch teken ontving de burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas op drie 

brieven gericht aan de Chinese ambassadeur in Nederland. Deze vertegenwoordiger van 

China was door hem uitgenodigd voor de doop van de ‘Mgr. Schravenroos’ en de opening 

van het ‘Schraven Wandelpad’ in het geboortedorp Lottum van bisschop Frans Schraven op 

zondag 26 juni jl. Dit spijtige stilzwijgen van de kant van de Chinese overheid toont de grote 

verlegenheid van China dat worstelt met de uitleg van de historische rol van de kerk in 

China. En met name de marteldood van bisschop Schraven en zijn 8 Europese metgezellen 

moet China dwars zitten. Hun gewelddadige dood op de brandstapel door het Japanse leger 

vanwege hun verdediging van Chinese burgers in 1937, logenstraft de officiële ideologie van 

China dat missionarissen ‘uitbuiters van het volk’ en ‘handlangers van de koloniale machten’ 

waren. Toch wordt door insiders dit stilzwijgen voorzichtig positief uitgelegd. In plaats van 

zich te verschuilen achter uitvluchten heeft de Chinese ambassadeur gekozen voor 

stilzwijgen. Een houding die helemaal past bij de huidige geheime onderhandelingen tussen 

het Vaticaan en China over normalisering van betrekkingen, die in een gevorderd stadium 

schijnen te zijn. Lottum hoopt op een positieve uitkomst zodat de Chinese ambassadeur in 

de naaste toekomst wel kan reageren op een uitnodiging ter herdenking van bisschop 

Schraven. 

De Chinese aartsbisschop Savio Hon tai fai, had aanvankelijk wél toegezegd naar Lottum te 

komen om hoofdcelebrant te zijn in de kerkelijke viering, maar moest onverhoopt afzeggen. 

Zijn benoeming door de paus tot apostolisch administrator van het aartsbisdom Agana op 

het eiland Guam in de Stille Oceaan, maakte zijn aanwezigheid onmogelijk. In zijn plaats las 

de Chinese priester Matthew Gongzhixi een brief voor, waarin de aartsbisschop zijn grote 

waardering uitdrukte voor bisschop Schraven en gezellen.  ‘Hun heldhaftige voorbeeld om 

de zwakken en weerlozen te beschermen, verdient ieders bewondering. Zoals Confucius zei: 

‘In een goede zaak moet men niet achterblijven, maar er moedig in voorop gaan. ’ 

 

Volgens hulpbisschop Everard de Jong van het bisdom Roermond, was bisschop Schraven 

geen middelmatige bisschop. Hij stond voor gerechtigheid en waarheid. Hij kwam op de 

zwakken en weerlozen en was daarbij niet tot compromissen 

bereid. De bisschop prikkelde de aanwezigen ook boven alle 

middelmatigheid uit te stijgen als het gaat om gerechtigheid. 

 

De bloedrode Mgr. Schraven roos, brengt zijn indrukwekkende 

verhaal via de wereldwijde rozenexport uit Lottum over de hele 

wereld en zal wellicht ook ooit bloeien in de tuin van de Chinese 

ambassadeur in Nederland.  



BLOEDOFFER 

Een opmerkelijk tentoonstelling in het museum Ballinstadt  in Hamburg. De afdeling 

historisch archief van de stad Nanking wilde drie oud-inwoners van Hamburg eren en 

ontwikkelde een expositie over het leven van drie Duitsers aan wie de stad Nanking, voor de 

Tweede Oorlog de hoofdstad van China, grote dank verschuldigd is. In 40 panelen in het 

Duits en Chinees maakte de bezoeker kennis met helden, vergelijkbaar met bisschop Frans 

Schraven in China. Ook de drie Duitsers maakten zich sterk voor de bescherming van Chinese 

vluchtelingen bij de aanval van de Japanners op Nanking in december 1937, twee maanden 

na de moord op bisschop Frans Schraven.  

De verovering van Nanking is een van de meest gruwelijke massamoorden die ooit in de 

menselijk geschiedenis plaats vond. In een recordtijd van 2 maanden wisten de Japanners 

300.000 Chinezen letterlijk over de kling te jagen. Iets waarin zelfs Hitler niet slaagde. De 

drie Hamburgers maakten deel uit van een groep van 24 buitenlanders die weigerden bij de 

nadering van het Japanse leger de stad Nanking te verlaten en richtten een veiligheidszone 

op, waar zij tussen de 200.000 tot 300.000 vluchtelingen bescherming wisten te bieden. 

Daarmee vergeleken was de ‘veiligheidszone’ van bisschop Schraven een dwerg. Het grote 

verschil is dat bisschop Schraven en gezellen 

werden vermoord en de 24 buitenlanders 

allemaal ongestoord hun werk konden doen. De 

Japanners stonden hen ondanks veel 

tegenwerking toe zo veel Chinese burgers van 

een gruwelijke dood te redden. 

 

Opvallend bij de tentoonstelling was hoe 

diverse foto’s werden getoond van het grote bevrijdingsfeest van 2015 afgelopen jaar in 

China. Dit land herdacht op grootse wijze het einde van de Tweede Oorlog en het einde van 

de Japanse bezetting. Bij het grote bevrijdingsfeest in Beijing waren familieleden van de drie 

Duitsers officieel uitgenodigd en werden in de ‘Grote Hal van het Volk’ eervol 

onderscheiden. Foto’s van de onderscheidingstekens prijkten op de expositie.  

 

Terecht dat China na 70 nadrukkelijk stil staat bij deze buitenlandse helden tijdens de 

Chinese oorlog. Bij het zien van deze afbeeldingen dringt zich automatisch zich de vraag op: 

Hoe zit het met de drie Nederlandse helden, bisschop Schraven, broeder Antoon Geerts, 

pater Gerrit Wouters en hun metgezellen, die niet alleen vluchtelingen beschermden, maar 

hun daad zelfs met hun eigen bloed moesten bekopen? China ageert al tientallen jaren 

tegen Japan, dat dit land niet haar eigen geschiedenis in China eerlijk onder ogen wil zien. 

Een diep verwijt dat nog steeds in alle toonaarden de relatie tussen die twee landen 

vertroebelt. Maar hoe staat met het China zelf? Wanneer zal dit land haar eigen 

geschiedenis eerlijk onder ogen zien en de Nederlandse helden erkennen voor hun 

bloedoffer? 



BRIEF VAN DE CHINESE AARTSBISSCHOP SAVIO HON TAI FAI 

 

Op zondag 26 juni jl. is aan het begin van de eucharistieviering in Lottum door de Chinse 

priester Matthew Gong Zhixi de volgende brief voorgelezen: 

 

‘Dierbare broeders en zusters, 

 

Groeten van vreugde en vrede van het aartsbisdom Agana op het eiland Guam. 

De Heilige Vader, paus Franciscus, heeft mij gevraagd om Apostolisch Administrator te 

worden van dit aartsbisdom en daarom kan ik niet langer beschikbaar zijn om samen met 

jullie deze gedenkwaardige gebeurtenis te vieren: De inwijding van het nieuwe Schravenpad 

en de Mgr. Schravenroos ter herinnering aan bisschop Frans Schraven en zijn gezellen, in 

1937 in China vermoord. 

 

Persoonlijk heb ik grote waardering voor Mgr. Schraven en zijn gezellen. Graag wil ik mijn 

gedachten over deze missionarissen en in het bijzonder Mgr. Schraven met jullie delen. Zij 

hadden allemaal diep in hun hart een grote droom. Zij voelden het verlangen om de 

roepstem van Christus te horen en het Goede Nieuws te brengen aan de mensen in dit 

grootse land China. Zij kwamen naar dit land toen de mensen leden vanwege oorlog, maar 

hun heldhaftige voorbeeld om de zwakken en weerlozen te beschermen, verdiende de 

bewondering van allemaal. Zoals Confucius zet: ‘In een goede zaak moeten we ons niet 

terughouden, maar er moedig in voorop gaan’.  

 

Mijn dierbare broeders en zusters, graag uit ik mijn dankbaarheid aan de mensen van 

Lottum, die edelmoedig een van hun zonen aan China schonk, Mgr. Schraven – een groot 

missionaris in China, die de zwakken en weerlozen met zijn eigen bloed beschermde. Ik ben 

ervan overtuigd dat de mensen van Lottum trots zijn op deze missionarissen en martelaren. 

Het is ook mijn oprechte wens dat enkelen van jullie de moed zullen hebben het voorbeeld 

van Mgr. Schraven te volgen en priester of religieus te worden en een ware dienaar van God 

en de kerk te worden. 

Oprechte dank aan iedereen!’ 

 

ONTHULLING NAAMBORD MGR. SCHRAVENLAAN IN LOTTUM 

 

Dankzij de bijzondere inzet van ‘De Rozenhof’in 

Lottum kon op 1 juni jl. het nieuwe naambord 

voor Mgr. Schraven worden onthuld. Op dit 

naambord staat nu niet alleen de naam vermeld, 

maar ook de uitleg  over zijn persoon het motief 

van zijn moord in China. De Gemeente Horst aan 



de Maas was graag bereid het bord gratis te vervangen. 

 Op de foto: Voorzitter Harry Schraven verricht de onthulling in aanwezigheid van leden van de 

initiatiefgroep ‘De Rozenhof’ 

 

LEZINGEN OVER BISSCHOP SCHRAVEN 

Pater Jan Haen laat het volgende weten: 

‘Op 13 april 2016 heb ik een power point presentatie gegeven over Mgr. Schraven en 
Gezellen en de Chinareis 2014 aan vrouwenorganisatie Zij-Actief in Weesp. Dit vond plaats In 
een volle zaal in de RaboBank te Weesp. Zonder twijfel werd er geboeid geluisterd en 
gediscussieerd. Een aantal boeken van 'De Chinareis van Frans Schraven en Gezellen werden 

besteld. De parochie van Weesp heeft mij uitgenodigd om de 
presentatie nog een keer te geven voor hele parochie. Dit zal in 
het najaar plaatsvinden.’ 
 
Op Hemelvaarstdag 5 mei was in de Mgr. Schraven Gedenkkapel 
Buurtvereniging De Locht uit Ospel te gast. Voorzitter Schraven 
was gastheer en gaf de 25 aanwezigen tekst en uitleg bij de 
panelen. Na afloop toonde men zich dankbaar. 
 
Dames en heren uit Ospel luisteren vol aandacht. 

 

REDACTIE KRANT TOONT INTERESSE IN BISSCHOP SCHRAVEN. 

 

O p 17 juni bezocht een groep van 13 personen uit Den Bosch de bakermat van bisschop 

Schraven. Tijdens hun jaarlijkse uitstapje besteden  de leden van de redactie van het 

“Katholiek Nieuwsblad’ alle aandacht aan de Gedenkkapel en het Schravenpad in Lottum. 

Het was de eerste groep die een half Schravenpad wandelde. Per wagen van BlueBerryHill in 

Broekhuizen gingen de bezoekers naar Kaldenbroek en na een lunch wandelden zij langs de 

Maas terug naar Lottum. Na afloop toonden zij zich zeer tevreden en bedankten voor de 

bijzondere inspirerende en hartelijke ontmoeting. ‘Het was een mooie dag met de 

Gedenkkapel als hoogtepunt. De wandeling 

was prachtig en we troffen het met het 

weer.’ Het resultaat: Op vrijdag 1 juli 

verscheen in hun krant een lang artikel over 

Mgr. Schraven onder de titel: ‘Mgr. 

Schraven stond voor gerechtigheid en 

waarheid’.  Interesse in de krant? Bij de 

Schraven Stichting gratis verkrijgbaar. 

 

Bij het kruis op Kaldenbroek. 



DANK 

Voorzitter Harry Schraven laat het volgende weten: 

‘Vandaag zijn we naar Lottum geweest. De nieuwe rozenkoningin is geïnstalleerd. 

Mevrouw Ellen Schraven werd in het bijzonder 

bedankt voor al haar werkzaamheden voor de 

Rozenhof . 

Ook de Mgr Schravenstichting is haar veel dank 

verschuldigd in verband met de realisatie van het 

Schravenpad en de voorbereiding van de doop van de 

Mgr .Schravenroos.’   

Links van het spreekgestoelte Mw. Ellen Schraven. 

 

BRAZILIAANS BEZOEK AAN DE GEDENKKAPEL 

 

In mei bezocht de Braziliaanse Mw. Lucy Pina Neta 

Broekhuizenvorst. Zij wilde graag het verhaal van 

Mgr. Schraven leren kennen en met name de 

ontwikkelingen i.v.m. de zaligverklaring. Het 

bijzondere is dat zij als historica in de stad Recife 

verbonden is aan de kerkelijke rechtbank voor de 

zaligverklaring van bisschop Helder Camara, de grote 

‘bisschop van de armen’. Het proces is op 3 mei jl.    

van start gegaan. 

 

MGR. SCHRAVENMHERDENKINGEN 2016 

Vooraankondiging: 

 

Zaterdag 8 oktober Mgr. Schravenkruisweg in de Basiliek van Oudenbosch. 

 

Zondag 9 oktober Herdenkingsdienst in de kerk van Broekhuizenvorst met Mgr. E. de Jong, 

gevolgd door de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing met als thema: ‘Samenzwering van stilte rond 

de moord op Mgr. Schraven en gezellen?’ 

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

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.  

http://www.mgrschraven.nl/
mailto:info@mgrschraven.nl

