
N I E U W S B R I E F

‘MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN’

Jaargang 9, nummer 50                                                       nr. 3  2017
    Uitgave van de ‘Mgr. Schraven Stichting’

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

1. PAUSELIJKE NUNTIUS NAAR MGR.SCHRAVENHERDENKING 2017

9 OKTOBER DE TACHTIGSTE JAARDAG VAN DE MASSAMOORD IN CHINA

Bij de jaarlijkse herdenking zal dit jaar een bijzondere gast aanwezig zijn, de pauselijke 
nuntius uit Den Haag, Mgr. Aldo Cavali.
Het programma voor dit herdenkingsweekeinde ziet er als volgt uit:

Zaterdag 7 oktober:
Wandeling langs het Schravenpad in Lottum (10 km) samen met de ‘Jonge Kerk’ van Roermond
10.00 uur bijeenkomst in de Gedenkkapel van Broekhuizenvorst. Uitleg over het levensverhaal van 

bisschop Frans Schraven en gezellen.
11.00 uur start van de wandeling bij de kerk in Lottum.
12.15 uur pauze op kasteelboerderij Kaldenbroek, het 
geboortehuis van Frans Schraven.
14.00 uur terug in Lottum.

Zondag 8 oktober: Plechtige Eucharistieviering in de 
parochiekerk van Broekhuizenvorst 
10. 30 uur: hoofdcelebrant de pauselijke nuntius Mgr. Aldo 
Cavali uit Den Haag, Mgr. Wiertz, bisschop van Roermond, 
bisschop Theo van Ruyven cm (Ethiopië) en samen met een 
groep Chinese studenten en priesters, studerend in België.
Na de eucharistieviering volgt een Chinees ritueel als 
eerbetoon aan Mgr. Schraven en gezellen.
Zang: ‘Schola Sittardensis Sanctus Michael’ uit Sittard.



12.00 uur: Serenade door de fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen op het kerkplein.

12.30 uur: Uitgebreide traditionele lunch in eethuis ‘Ald Vors’. Deelname mogelijk door overmaking 
van 12,50 euro op het gironummer van de Mgr. Schraven Stichting (zie beneden), graag vóór 1 
oktober.

14.00 uur: Mgr. Schravenlezing in de kerk van Broekhuizenvorst:
Thema:     ‘De betekenis van Mgr. Schraven en gezellen’.
Inleiders:   Vincent Hermans, onderzoeker van de Mgr. Schraven Stichting
                    p. Jeroom Heyndrickx, Verbiest Instituut te Leuven (China expert).

Maandag 9 oktober: Pelgrimswandeling   
9.30 uur: start bij de kerk van Lottum. De tocht voert langs het Schravenpad in Lottum en gaat 
daarna de Maas over naar Arcen en vervolgens terug de Maas over naar Broekhuizenvorst. 
Onderweg volgen de deelnemers de ‘kruisweg’ van bisschop Schraven en gezellen. In 
Broekhuizenvorst wordt de Gedenkkapel bezocht en daarna voert de tocht langs de Maas weer naar 
Lottum. Lengte van de tocht is 16/17 km. Opgave is niet nodig.

Dinsdag 10 oktober: vertrek pelgrims naar China

Zondag 15 oktober: herdenking van de moord in de Qiaozhai kerk in Zhengding in China

2. ZALIGVERKLARING
‘Hoe staat het met het proces van zaligverklaring van Mgr. Schraven en gezellen in Rome?’ Een vaak 
gehoorde vraag.
Een delegatie van 3 personen uit Nederland heeft in de tweede week van mei een bezoek gebracht 
aan Rome. Een eerste onderhoud vond plaats met de ‘postulator’, de persoon die deze zaak 
behartigt bij het Vaticaan. Een ochtend lang legde hij uit hoe de volgende stappen in het proces gezet
moet worden en welke voorschriften daarbij gelden. Hij kwam met concrete voorstellen hoe dit aan 
te pakken. 
Een tweede onderhoud vond daags daarna plaats bij de ‘Congregatie voor de Heiligverklaringen’ in 
het Vaticaan. De persoon die de zaak behartigt, een Poolse priester, werd de aanvulling overhandigd 
waar hij om gevraagd had. Een snelle blik deed hem afkeurend reageren. ‘Er mogen in het document 
geen verwijzingen staan’. Dus moest het huiswerk opnieuw gedaan worden. Het onderhoud verliep 
verder naar wens en men liet doorschemeren dat de ‘geldigheidsverklaring’ van het Vaticaan spoedig
verwacht kan worden. Mogelijk zelfs vóór de zomer nog. Dat betekent dat het Vaticaan officieel 
verklaart dat het hele proces tot nu toe volgens de voorschriften is verlopen en het dossier dat werd 
ingeleverd,  is geaccepteerd. Na dat onderhoud werd door één van de delegatieleden hard gewerkt 

om de gevraagde aanvulling alsnog volgens de eisen af te 
werken. Dat lukte en vóór het vertrek uit Rome kon het stuk 
al worden aangeleverd.

Hoe nu verder? Op basis van het aangeleverde dossier moet 
nu een eindstuk (‘positio’) geschreven worden.  Deze 
‘positio’ valt uiteen in twee delen. Enerzijds wordt het hele 
aangeleverde dossier ‘samengevat’. Voor dit onderdeel 



wordt een deskundige ingehuurd. Er zijn personen die daar zeer bedreven in zijn. Anderzijds moet 
een historisch deel geschreven worden, waarin uitvoerig en grondig aan de orde moeten komen: De 
historische context van de massamoord op Mgr. Schraven en gezellen, en de relatie met het geloof.  
Laatste nieuws: Begin september kwam de officiële brief binnen dat het dossier door Rome is 
aanvaard. 

3. PAUS FRANCISCUS EN MGR. SCHRAVEN…

Het gebeurde tijdens de Algemene Audiëntie van paus Franciscus op het Sint Pietersplein in Rome.

Met bewondering kijkt paus Franciscus naar bisschop  Schraven en gezellen. Tijdens deze audiëntie 
ontving paus Franciscus een grote groep Chinese priesters die voor een cursus van 4 weken naar 
Leuven waren gekomen. Hun studie onderbraken zij voor een bezoek aan de stad Rome en natuurlijk 
voor een bezoek aan de paus. Het was voor hen een voorrecht om de paus persoonlijk de hand te 
schudden. 
Van deze gelegenheid maakte de Chinese pastoor van Zhengding, de stad waar Mgr. Schraven 
vermoord werd, gebruik om de aandacht van de paus te vragen voor deze martelaren in China. Hij 
overhandigde de paus het bidprentje voor de zaligverklaring van bisschop Schraven en gezellen met 
aan de voorkant de afbeelding van het kunstwerk van pater Jan Haen uit de gedenkkapel van 
Broekhuizenvorst. 
Op de foto staat pastoor Anthony Sun Fuqing zeer eerbiedig voor de paus. Hoe de paus hierop 
reageerde is niet bekend. Ongetwijfeld zal hij de tekst in het Italiaans lezen en zo kennis nemen van 
het verhaal van bisschop Frans Schraven. Zal de paus nu ook elke dag bidden voor de zaligverklaring 
van Bisschop Frans Schraven en gezellen? Wie weet.

4. ‘HET CHINESE VOLK DANKT BISSCHOP SCHRAVEN ‘

Met deze woorden sloot op zaterdag 19 augustus de Chinese bisschop  Ma Yinglin zijn historische 
bezoek af aan de Mgr. Schraven Gedenkkapel in Broekhuizenvorst. Bischop Ma Yinglin is voorzitter 



van de Chinese Bisschoppenconferentie. Evenals zijn collega-bisschop Meng Qinglu  en professor Tan 
was hij diep onder de indruk van het levensverhaal van bisschop Frans Schraven en zijn moedige en 
heldhaftige optreden voor de waardigheid van de vrouw in China. Een daad die hij met zijn bloed 
moest bekopen. De Chinese gasten kregen door kunstenaar pater Jan Haen zelf uitvoerig uiteen 
gezet wat hem met het enorm grote en kleurrijke kunstwerk voor ogen staat: gelijkwaardigheid van 
allen, mannen én vrouwen. In aanwezigheid van deken Alexander de Graaf Woutering van Horst en 
pastoor Verheggen van de parochiefederatie en andere gasten werd geluisterd naar zijn enthousiaste
en doorleefde uitleg. Pater Jeroom Heyndrickx van het Chinese Verbiest Instituut van de universiteit 
van Leuven benadrukte in krachtige taal het grote belang van wat in Broekhuizenvorst gebeurt voor 
de ontwikkeling in het huidige China. In soortgelijke bewoordingen beaamde deken de Graaf 
Woutering de betekenis van de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst.

Bij het hart van de gedenkkapel waar as van de negen martelaren wordt bewaard, baden alle 
aanwezigen voor de zaligverklaring van bisschop Schraven en zongen de Chinese gasten het Onze 
Vader in het Chinees. Afgesloten werd met de gebruikelijke Chinese buigingen als eerbetoon aan 
bisschop Schraven en gezellen.

Aan de voorzitter van de Schraven 
Stichting de heer Harry Schraven 
bood Mgr. Ma een porceleinen 
bord aan met de afbeelding van de 
‘Goede Herder’.
In het gastenboek van de 
Gedenkkapel schreef de kleine  
bisschop Ma met zijn vriendelijke 
ogen namens zijn medegasten de 
grote woorden: ’Het Chinese volk 
dankt bisschop Schraven, de 
Chinese kerk herdenkt u en vraagt u

voor China te bidden’.  Een opmerkelijke tekst waarin bisschop Schraven in zijn vroegere woonplaats 
Broekhuizenvorst rechtstreeks wordt aangesproken. Tijdens een afsluitende lunch op Kaldenbroek in 
Lottum, het geboortehuis van bisschop Schraven vertelde Mgr. Ma hoe hij in China de autoriteiten 
probeerde te overtuigen van de waarheid van de marteldood van bisschop Schraven. Voldaan naar 
lichaam en geest vertrok  de Chinese delegatie vanuit Lottum naar Duitsland. Een historisch, maar 
ook emotioneel bezoek van bijzondere gasten in een klein dorp aan de grote vroegere 
dorpsbewoner, bisschop Frans Schraven.

5. BEZOEK UIT CHINA

In het weekeinde van 29/30 april kwam de pastoor van Zhengding, waar Mgr.
Schraven en gezellen om het leven werden gebracht, op bezoek in Nederland.
Een hele tijd later stuurde hij vanuit China het volgende bericht:
‘Ik kreeg zoveel tijdens mijn reis naar Nederland. Mgr. Schravens trouw aan
onze Heer en zijn loyaliteit en zijn geest om God te verheerlijken zijn voortgezet
in zijn dorp thuis en in jullie familie. Dit alles heeft mij speciaal beïnvloed. Ik was
extra dankbaar om zijn enige nicht te ontmoeten.



God is universeel. Nederland en China zijn één familie. Het is het huis onder Gods liefde. Dank u dat 
jullie mij dieper lieten kennismaken met onze eerbiedwaardige bisschop Schraven. Dank je dat jullie 
de bisschop opnieuw bij mij introduceerden, wat mijn trouw aan God versterkt.  De geest van de 
bisschop is in mijn leven gegrift. Terug in China blijven priesters in mijn woonplaats bidden voor de 
erkenning van het martelaarschap van de bisschop. Ze preken er over en brengen de liefde van de 
bisschop over. Ze nemen de missie van de bisschop om het volk te evangeliseren op zich. En dit tot 
glorie van God. 
We gaan door met het plannen van de activiteiten om 80 jaar martelaarschap van de bisschop te 
gedenken.
Met Gods zegen, pastoor Anthony. 

                                                
6. KORTE BERICHTEN

Openingstijd Gedenkkapel: Het bestuur van de Schraven Stichting is blij dat de Schraven 
Gedenkkapel voortaan elke dag te bezoeken is. De openingstijden zijn van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Bezoek Gedenkkapel: Op  22 augustus bezocht een groep van 24 leden van de vereniging ‘Probus 
Alter’ uit Venray de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst. 
Het bezoek was een groot succes.

Schravenpad: Met Hemelvaart organiseerde de Mgr. Schraven een 
wandeling langs het Schravenpad in Lottum met deelnemers uit Beuningen, 
Horst, Lottum en Venray. Het was een kleine maar fijne groep onder leiding 
van voorzitter Harry Schraven. Na een fikse regenbui,
die anderen weerhield deel te nemen, ging de tocht
toch van start. De lunch werd gebruikt op
Kaldenbroek. ‘De wandeling was amusant en we
hielden het verder droog’. Een deelneemster schreef
na afloop:
‘We hebben enorm genoten en zullen het pad met
kennissen en familie nog vaker lopen’.

Bezoek uit Duitsland:
Begin juli kreeg de Gedenkkapel bijzonder bezoek uit Zuid-Duitsland. De Generale Overste van de 
congregatie van de Zusters van Barmhartigheid’  bezocht met een medezuster ‘Mgr. Schraven en 

gezellen’. Hun gastheer de dag, p. Vic Groetelaars cm uit Panningen wist 
Mgr. Schraven voortreffelijk te promoten. De zusters willen in 2019 een 
bedevaartstocht maken. 

 

Chinareis 2017
Op zaterdag 9 september kwamen alle deelnemers aan de pelgrimsreis naar 
China bijeen in het missiehuis van de Lazaristen in Panningen. Aandachtig 
werd geluisterd naar de bewogen inleiding van p. Jeroom Heyndrickx uit 
Leuven over zijn jarenlange betrokkenheid bij China. Je kon zijn warme hart 

voor China a.h.w. hardop horen kloppen. Praktische informatie werd gegeven en vragen 



beantwoord. De twintig deelnemers komen uit heel Nederland en uit België. Een van de deelnemers 
blijkt een vaardige pen te hebben. Hij bood spontaan aan tijdens de reis van dag tot dag een blog bij 
te houden. Ieder kan de reis op deze manier op de voet volgen. Kijk daarvoor op: 
http://china2017.lucvos.be  Een eerste bericht is al verschenen. 

7. EEN MONUMENT VOOR EEN ‘MONUMENTALE’ NEDERLANDSE FRANCISCAAN IN CHINA

Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag 17 juni in China een monument onthuld voor de 
Nederlandse - in Leiden geboren - Franciscaan Aemilianus van Heel. Onder het toeziend oog van 
burgerlijke en kerkelijke autoriteiten gleed het grote rode doek van de 3,10 meter hoge steen af in de
stad Chang Zhi in het binnenland van de provincie Shanxi. 
De lengte van de steen symboliseert de leeftijd die  Jan van Heel bereikte: 31 jaar.  Tijdens de 

bezetting van China stuurde Japan het bericht de wereld in 
dat pater van Heel zelfmoord had gepleegd en wist zo grote 
verwarring te zaaien over de daders en het motief. Daardoor 
heerste er in Nederland stilzwijgen, maar werd in China ter 
plaatse deze Franciscaan als een held beschouwd. 
Samenwerking van Nederlandse en Chinese onderzoekers 
hebben onlangs de ware de feiten aan het licht gebracht. 
Pater van Heel had in zijn kerk zeker 2000  vluchtelingen met 
name vrouwen en meisjes opgevangen om ze tegen de 
gewelddadigheden van het Japanse leger te beschermen. Zij 
kwamen hem meermaals vrouwen vragen. Toen echter een 
Japans soldaat een Chinese vrouw in de kerk greep en mee 
wilde nemen, sloeg pater Aemilianus met zijn forse gestalte 
de soldaat tegen de grond met de woorden: ‘Zo lang als ik 
hier ben, zullen nooit vrouwen gegeven worden’. De volgende
morgen werd hij dood gevonden, zijn polsen doorgesneden 
en schotwonden in zijn lichaam.
Op de kolossale steen onthuld bij gelegenheid  van zijn 110e 
geboortedag. staat aan de voorkant: “Aemilianus van Heel. 8 
juni 1907 - 8 oktober 1938.Wees herinnerd voor 

rechtschapenheid en moed, voor altijd”. Aan de achterkant: “Aemilianus van Heel, Franciscaans 
missionaris, geboren 8 juni 1907 te Leiden, Holland. In 1933 kwam hij naar China en werkte vanaf 
1937 in de kerk van Shitou (Chang Zhi) in Yuanqu. Hij verdedigde duizenden vluchtelingen, speciaal 
vrouwen tegen de Japanse strijdkrachten gedurende de Japanse agressie en werd uit wraak op 8 
oktober 1938 vermoord”. 

Tijdens de plechtige ceremonie  werden brieven voorgelezen van onder meer verschillende 
Nederlanders. De heer Roland van den Berg , ambassadeur van Nederland in China van 1986 tot 1992
herinnerde er aan hoe hij in 1990 een brief ontving  uit het binnenland  van China met de vraag hoe 
in Nederland over deze grote held pater Jan van Heel gedacht werd. De ambassadeur had nog nooit 
van deze persoon gehoord en tastte volledig in het duister. “U zult begrijpen dat ik zeer ontroerd was
door deze brief”.  En hij eindigt: “Dit monument markeert  een trotse bladzijde in de lange 
geschiedenis van relaties tussen de volken van China en Nederland”. De provinciale overste van de 
Franciscanen in Nederland pater Rob Hoogenboom noemt de verdediging van bedreigde vrouwen 

http://china2017.lucvos.be/


door pater van Heel “een zaak van liefde, toewijding, trouw en moed”. Tijdens de plechtige 
kerkdienst met 18 concelebrerende priesters sprak de bisschop van Xinjiang over de 
onafscheidelijkheid van zweet en bloed in het leven van missionarissen. Hij prees pater van Heel als 
een prachtig geschenk van het christelijk geloof. 

Alle aanwezigen werden diep geraakt door het getuigenis  hoe  Pater van Heel  in de koude nacht 
met zijn lantaarn vluchtelingen in de bergen ging zoeken en bescherming aanbood in zijn  kerk met 
de woorden: “Ik zal jullie beschermen”. Het gerenoveerde graf wordt  er als een heilig monument 
beschouwd en werd die dag onder bloemen bedolven. Treffend werd verwoord hoe de moedige 

Franciscaan nu voor altijd begraven ligt in de 
armen van het Chinese land en voor altijd in de 
harten van de Chinese bevolking.  De betekenis 
van het levensoffer van deze Nederlander  reikt 
verder dan het feit in 1938 alleen: “Wij hebben 
de naam van de vermoorde pater van Heel in 
steen uitgehouwen als een rolmodel, zodat ook 
toekomstige generaties er van kunnen leren. 
Wij erven zijn nalatenschap van dienst aan de 
gemeenschap”.

Eindelijk is 79 jaar na zijn dood eerherstel gegeven aan deze ‘monumentale’ Nederlandse Franciscaan
die, zoals hij zijn provinciale overste schreef ‘kolossaal veel van de Chinezen hield’.
Tijdens de pelgrimsreis naar China zal het graf van p. Aemilianus en het kersverse monument bezocht
worden in aanwezigheid van de provinciale overste van de Nederlandse Franciscanen Rob 
Hoogenboom OFM en zijn missiesecretaris br. Piet Bots OFM. Na meer dan 65 jaar bezoeken 
Nederlandse Franciscanen weer het gebied waar meer dan 100 Nederlanders tussen 1880 en 1946 
hebben gewerkt. Een historische weerzien na jaren…
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