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1.PAUS FRANCISCUS EET UIT DE ‘MGR. SCHRAVENTUIN’ IN ROME

In de tuin van het Generaal Bestuur van de Lazaristen in Rome is een tuin aangelegd die sinds kort de
naam ‘Mgr. Schraven Tuin’  draagt. Over de plek waar dit gerealiseerd werd,  schrijf p.  iel 
Bellemakers: ’ Achter het generalaat in Rome ligt een villa die ooit bewoond werd door de grote 
staatsman Garibaldi. Daar mag niks gebouwd worden want dat alles is ‘een staatsmonument’. Het 
behoorde aan de zusters van Vincent de Paul, die het cadeau gaven aan de Lazaristen. Deze deden er
jaren nauwelijks iets mee want men had er geen mensen voor. 

links het
tuinontwerp

rechts
vluchtelingen aan
het werk bij de
kruidentuin

Afgelopen jaar is een groep mensen, die vluchtelingen aan werk helpt,  begonnen om er een 
plantentuin van te maken. Een lofwaardig initatef’. 
Uiteraard kregen de Schravenrozen uit Lotum daarin een belangrijke plek, zoals te zien is op 
bijgevoegd ontwerp. Op de rood ingekleurde plekken staan de rozen en omzoomen zo de 
kruidentuin. Dankzij donates van enkele partculiere personen werd een hele lading rozen vanuit het
rozendorp Lotum naar Rome gestuurd. Opnieuw p. Bellemakers: 
‘De combinate van Schravenrozen en de martelaren gedenken, is een mooi initatef. .u komen alle 
bezoekers aan de Schraventuin te weten wat er op 9 oktober 1937 in China gebeurde’. 
Er zal een bordje bij geplaatst worden waarop uitleg gegeven wordt over bisschop Schraven en zijn 
gezellen.

Op 2 maart j.l. bracht het Generaal Bestuur van de Lazaristen een bezoek aan paus Franciscus in het 
Vatcaan. En wat kreeg hij aangeboden?  Producten, gekweekt door zes vluchtelingen in deze Mgr. 



Schraventuin. Of ze daarbij de paus ook over Mgr. Schraven verteld hebben, wordt niet vermeld. Bij 
het afscheid gaf de paus een defnite van een ‘Lazarist’. Volgens hem was/is hij een ‘noeste’ werker 
die er niet mee te koop loopt. Daarmee typeerde de paus bisschop Frans Schraven ten voeten uit.

2. EEN NIEUW INITIATIEF IN CHINA

Pastoor Anthony van Zhengding schreef in een brief: ‘Gods genade zij met u.  at u allemaal voor 
Mgr. Schraven doet is heilig. U doet dat samen met de martelaren zelf, want hun werk is nog niet af 
en wij, ikzelf met de priesters en de christenen van Zhengding zeten hun werk hier voort. Telkens als
ik de afeelding van de martelaren zie, ben ik tot tranen toe bewogen. 
De bisschop oferde voor ons zijn leven.  ees gerust, God helpt want Zhengding is de door God 
geliefde plaats waar de bisschop sterf. De parochie van Zhengding moet aan iedereen de daden van 
de bisschop en metgezellen bekend maken en ook de Vincentaanse geest in deze streek verspreiden.
Op 9 oktober hebben wij hier, samen met andere priesters van ons bisdom en veel medegelovigen 
gebeden voor bisschop Schraven en zijn metgezellen. Eigenlijk hebben wij dat het hele jaar door ook 
al gedaan.  ij willen daarmee doorgaan en laten het een goede tradite in onze parochie worden. 
 ij hopen en bidden dat de bisschop en zijn metgezellen zalig verklaard kunnen worden. Met alle 
christenen in ons bisdom zien wij uit naar deze dag’.
Om het verhaal uit te dragen heef de pastoor besloten om de kerkdeuren (vlak langs de grote straat 
waar veel mensen passeren) te voorzien van afeeldingen. Men wil de drie voordeuren voorzien van 
afeeldingen met  1. Maria, de patrones van de kerk, met 2. Vincent de Paul, de stchter van de 
congregate waar bisschop Schraven bij hoorde en 3. van bisschop Schraven en zijn metgezellen (‘ ij 
willen het verhaal van hun martelaarschap in een afeelding uitdrukken’. ). Graag wil men het vorm 
geven in koper. Pastoor Anthony vroeg daarvoor hulp in .ederland. Ondertussen is pater Jan Haen 
opnieuw aan de slag gegaan om een ontwerp voor de kerkdeuren in Zhengding te maken. 

3. EEN BOEK OVER BISSCHOP SCHRAVEN EN GEZELLEN IN JAPAN 

In 2017 verscheen in Japan een boek onder de ttel: ‘Onderzoek naar het Zhengding Incident’, met als
onderttel: ‘De waarheid omtrent de moord op katholieke missionarissen’. 
Aan de binnenkant van het boek staat geschreven: Als wij geen acte ondernemen, wordt het 
incident een twee massamoord van .anking en een Troostmeisjes probleem. Het bronnenmateriaal 
laat ons zien dat de Japanse troepen de priesters niet gedood hebben’. 

In het boek wordt verondersteld dat Mgr. Schraven c.s. vermoord zijn door zgn. meelopers van het 
Japanse leger die uit waren op geld en kostbaarheden van de Europeanen. Misdadigers die gebruik 
maakten van de wanorde die ontstaan was door de inval van Japan in China. Het feit dat alleen maar 
Europese mannen zijn meegenomen is tekenend voor dit gebeuren. In het boek wordt gezegd dat 

het niet onmogelijk is dat het verhaal van de eis van 200 vrouwen als 
troostmeisjes en de ontvoering omdat hij weigerde hen af te staan, ontstaan is 
uit haat tegen de Japanners.
Het boek is tot stand gekomen dankzij een groep gelovigen en enkele 
historiespecialisten die zijn gaan onderzoeken naar wat er nu precies gebeurd is.

4.  HEVIGE OPHEF OVER MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN

Hoe is de afgelopen jaren in de media gereageerd op het verhaal van bisschop 
Schraven en gezellen?

In Europa is pas de laatste jaren via ingezonden artkelen in kranten gereageerd op de moord in 



China. Dit gebeurde vooral fel na het ‘Ad Limina’ bezoek van de .ederlandse bisschoppen aan Rome 
in 2014.  Bisschop Frans  iertz van Roermond moest namens de .ederlandse bisschoppen het 
woord voeren bij hun bezoek aan de ‘Congregate van de Heiligverklaringen’ in Rome. Daar bracht hij 
bisschop Schraven en diens zaligverklaring ter sprake. Hij sprak daarbij de hoop uit dat bisschop 
Schraven door de kerk zou worden uitgeroepen tot ‘patroonheilige’ in de strijd tegen seksueel 
misbruik/geweld’.  Felle reactes in de media volgden toen de media berichten dat Mgr.  iertz had 
gepleit Mgr. Schraven tot patroonheilige te maken voor slachtofers van seksueel misbruik/geweld. 
Vrouwen en meisjes die zelf slachtofer waren geworden van misbruik protesteerden. ‘ aar de kerk 
het recht vandaan haalde voor hen te bepalen wat goed voor hen was’. In allerlei toonaarden 
verschenen reactes in kranten in allerlei landen.  as dit nou een typisch voorbeeld van ‘nepnieuws’ 
verspreiden? Ook nu nog tref je in artkelen dat verkeerd gebruikte citaat aan. Verdrietg en pijnlijk.

In het Verre Oosten reageerde men vanuit een andere posite. Bij ingezonden artkelen (er konden er 
zo’n 100 in het Engels verzameld worden)  buitelden voor- en tegenstanders over elkaar heen en 
vlogen elkaar in de haren met ironie, in soms felle en sarcastsche en hatelijke bewoordingen. Er 
werd soms grof geschut ingezet. Met name de rol van het Japanse leger in de Tweede  ereldoorlog 
en dit in verband met het bericht dat Japanners de daders zouden zijn, viel bij een aantal mensen in 
totaal verkeerde aarde.  Het hele verhaal van Schraven kreeg in de reactes een politeke lading. 

Tegenstanders ontkennen dat de moord ooit heef plaats gevonden. ‘Het is een leugen en de 
‘troostmeisjes’ waren gewoon prosttuees’. ‘Het is zuivere 
propaganda’. ‘Dit verhaal is voer voor de Chinese Communisten, die 
altjd slechte dingen willen publiceren over de Japanse troepen’. Zo 
wordt gezegd.

‘Het verhaal van Schraven is een voorbeeld van het Japanse optreden 
onder de oorlog’.  ‘Schraven is een echte held. Hem zou een 

standbeeld moeten worden gegeven in het Vredespark van Hiroshima’. 
Sommigen verbinden het verhaal van Schraven meteen aan het seksueel misbruik in de kerk en zijn 
niet in staat de zaken los van elkaar te zien. Schraven wordt in hun ogen door de kerk opgevoerd als 
een doekje voor het bloeden van de seksschandalen in de kerk. 

Sommige briefschrijvers zijn zelf op onderzoek uit gegaan en stuiten op de grote verwarrende 
berichtgeving in de media wereldwijd over daders en motef na de moord. ‘ aarom werden niet de 
Chinese priesters mee vermoord?’ ‘ aarom kwamen Japanners toestemming vragen om vrouwen 
mee te nemen?’  ‘ aren de Chinese vluchtelingen bij Schraven geen guerillastrijders?’ Briefschrijvers
verwoorden hun twijfel of de vrouwen na de moord wel echt gespaard bleven.

.a het lezen van vele reactes in het Verre Oosten kan alleen geconstateerd worden dat de Tweede 
 ereldoorlog nog steeds niet is afgelopen. Het is als een veenbrand en smeult onderhuids door en  
woekert voort in de harten van de mensen. Het verhaal van bisschop Schraven is een wind die het 
vuur ineens weer doet  oplaaien.

5. DE MOORDENAARS VAN BISSCHOP SCHRAVEN EN GEZELLEN…

Het is bekend dat bisschop Schraven c.s. vermoord werden door soldaten horende bij de Japanse 
stootroepen. .a de verovering van Zhengding, zo staat te lezen, trokken deze troepen verder naar 



de grote stad Shijiazhuang, op 3 km afstand van Zhengding. Een stad die in 1900 bij de komst van 
Frans Schraven in China 1000 inwoners telde en momenteel de hoofdstad is van de provincie Hebei 
met 2-3 miljoen inwoners. De verovering zal niet moeilijk zijn geweest, want 2 dagen later bereikte 
het Japanse leger het dorp Meihua, waar een bloedbad volgde, zoals blijkt uit het volgende artkel:

Foto: Zou het dorp Meihua net zo ommuurd zijn geweest als Zhengding?

Volgens documenten van het bestuur van Meihua vond er een 
slachtpartj plaats tussen 12 en 15 oktober 1937, precies 3 maanden
na het zgn. Marco Polobrug incident in Peking, waarbij Chinese en 
Japanse troepen vochten in de straten van Peking. Dit incident 
wordt gezien als het begin van de Japanse invasie van China en het 
kookpunt van het oorlogsverzet tegen de Japanse agressie.
Vervolgens drongen de Japanners snel het centrale deel van de 
provincie Hebei binnen en veroverden op 9 oktober Zhengding en 

bereikten op 11 oktober het dorp Meihua.
Vanwege de geografsche voordelen en de hoge muren om het dorp besloten de Chinese 
natonalisten om weerstand te bieden. Meer dan 000 Japanse soldaten werden bij de aanval gedood 
of gewond. Volgens deskundigen het eerste grote verlies.
.a de slag, besloot het Chinese leger zich terug te trekken en waarschuwde de bewoners van het 
dorp om te vluchten en zo eventuele wraak van de Japanners te vermijden. .iet alle mensen volgden
dit advies om tal van redenen op. Vroeg in de morgen van 12 oktober gingen zo’n 5.000 Japanse 
soldaten het dorp binnen en richten een bloedbad aan om te voorkomen dat ze zich zouden 
aansluiten bij het Chinese leger. Een ooggetuige zegt: ‘De rivieren waren rood geschilderd met 
bloed’. Ze ziet de lichamen nog opgestapeld liggen in de straten. ‘Het was een hel’. De Japanse 
troepen klommen over de muren en begonnen te schieten waarbij ze burgers als schietschijf 
gebruikten. De Japanners schoten 45 burgers dood en gooiden de lichamen in een put en 63 mensen 
werden onthoofd bij een vijver. Zo’n 600 huizen werden verwoest.
Het totale dodental bedroeg 1.547 personen, ruwweg 60% van de bevolking van het dorp van dat 
moment. In dat aantal zijn niet de mensen opgenomen die van buiten naar het dorp waren gekomen 
en er werden gedood.

Hoorden bij de 000 genoemde Japanners ook de moordenaars van bisschop Schraven en gezellen, 
twee dagen na zijn gewelddadige dood?

6. KENNISMAKING MET ZHENGDING

Door Sylvain uit Orleans (Frankrijk)
In 2006 bij mijn eerste reis naar China bezocht ik na Peking als eerste de stad Zhengding puur vanuit 
toeristsch oogpunt. Ik was pas twintg jaar. En zo stond ik aan de voet van de pagode, waarvan nu 
blijkt dat bisschop Schraven en gezellen er in 1937 werden vermoord. Op die middag in juni heb ik er 
enkele uren doorgebracht. De hemel was die dag grijs wat een beetje mijn eerste ontmoetng met 
het provinciale China bedierf. Ik herinner me zelfs dat ik me daar bedroefd heb gevoeld zonder te 
weten waarom. .u weet ik wél. .u ben ik blij er heen te zijn gegaan, ook al heb er toen niet 
gebeden.



Ik herinner mij die dag (wat zeldzaam is bij mijn reizen), want ik moest de trein halen in de stad 
Shijiazhuang, die me diezelfde avond naar Jinan in Shandong moest brengen. In de minibus van 
Zhengding naar Shijiazhuang begon ik me ongerust te maken want de bus bleef maar rijden door de 
buitenwijken van deze onmetelijk uitgebreide stad, die de hoofdstad is van de provincie Hebei. Op 
een gegeven moment drong het tot me door dat de bus helemaal niet in het centrum van de stad en 
bij het staton zou komen. Ik liet mijn treinkaartje zien aan de passagier die het dichtst bij me zat. 
Deze las het en waarschuwde de conducteur van de bus dat ik binnen 45 minuten een trein moest 
hebben. Binnen enkele minuten ontstond er een levendig gesprek tussen de passagiers, de 
conducteur en de chaufeur van de bus om te achterhalen wat de beste oplossing voor mij zou zijn. 
Alleen één passagier van boven de 00 met een sjofel uiterlijk, alleen gezeten in het midden van de 
bus op de grond met een ijsje in zijn hand, stoote kirrend gegiechel uit dat scheen te wijzen op een 
bepaald plezier om mij in een dergelijke hachelijke situate te zien ziten.
Foto: De kar warmee bisschop Schraven over hobbelige wegen zijn bisdom doorkruiste.

Uiteindelijk stopte de minibus snel toen we een politeagent 
kruisten. De conducteur legde hem mijn situate uit en liet me 
uit de bus stappen. De politeagent hield snel een taxi aan die 
hij inlichte. Ik veronderstel dat hij zei dat ik de trein moest 
halen tegen elke prijs…
Deze laatste nam deel aan het spel en met volle vaart, tegen 
diverse verboden rijrichtngen in, bevond ik mij voor de ingang

van het staton 10 minuten vóór het vertrek van de trein. Toen ik in de trein kwam, was ik blij met 
deze afoop en dacht rustg te kunnen uitrusten tjdens een reis van 4,5 uur.  at een vergissing, want
ik ging een coupe stapvol mensen binnen. Ik mocht op een klein plekje ziten dat overeenkwam met 
mijn reservering. Het werd een zeer gezellige reis te midden van studenten, militairen en Chinese 
passagiers. 
Ik vertel dit verhaal omdat het de goedheid van de Chinezen weergeef. 
Dit zijn nou de mensen voor wie bisschop Schraven zijn leven gegeven heef.

7. KORTE BERICHTEN.    SCHENKING AAN DE MGR. SCHRAVEN STICHTING

“Ik heb altjd geweten dat ze ergens lagen, maar kon ze niet vinden’, zei mevrouw Mariet van Vugt-
Hermans bij de overhandiging van twee kleine 
borduursels op zijde aan de Mgr. Schraven Stchtng. 
Ze zijn afomstg van haar grootmoeder, de oudste 
zus van bisschop Schraven. ‘Als kind al kreeg ik ze van
mijn grootmoeder’. Het zijn twee kleine pareltjes van
11 x 5 cm. Aan de achterkant is het borduursel 
verstevigd met stukjes krantenpapier (in het Frans), 
vanwege de dunne zijde.

Ongetwijfeld gemaakt door weeskinderen op zijn 
residente in Zhengding.  De Mgr. Schraven Stchtng 
is bijzonder in haar nopjes met deze schenking.

 BESTAAT TOEVAL?



Er wordt hard gewerkt aan het slotdocument voor de zaligverklaring van bisschop Schraven en 
gezellen. Daarin zijn ook de levensbeschrijvingen van de martelaren opgenomen. Alles moet in het 
Frans worden aangeleverd en gecorrigeerd door een iemand die Frans als moedertaal heef. 
Verschillende personen werken daaraan mee. .a goedkeuring van de laatste biografe van een van 
de martelaren door Rome rijst de vraag: ‘ ie zou deze tekst nu kunnen controleren?’. Terwijl daar 
over wordt nagedacht komt bij de Mgr. Schraven Stchtng een mailtje binnen met de volgende tekst:
‘Ik ben pastoor van de parochie waarvan één van jullie martelaren afomstg is. Mijn bisschop heef 
mij gevraagd een boek te schrijven over de heiligen van ons bisdom. Ik zou graag een hoofdstuk in 
dat boek wijden aan ‘onze’ martelaar. Ik heb op jullie website al een prima levensbeschrijving 
gevonden, maar zou graag wat meer willen weten. Hebben jullie al een boek over de martelaren en 
speciaal over hem?’. 
Deze mail komt als een geschenk uit de hemel.  Er kan worden gemeld dat er net een uitgebreide 
biografe klaar is, maar dat de taal nog gecorrigeerd moet worden. Spontaan biedt hij aan dit te 
doen. ‘Ik ben leraar en gewend om teksten te corrigeren’. Tja, bestaat toeval?

Rabbijn Soetendorp zei eens: ‘Toeval is Gods manier om anoniem te blijven’. Een bekend gezegde dat
hierbij aansluit: ‘Toeval is de schuilnaam van God’. 

7. BISSCHOP SCHRAVEN OPGEHANGEN? Hoe groot de verwarring was na de verdwijning van Frans 
Schraven en gezellen op 9 oktober 1937, blijkt uit een onlangs opgedoken artkel in het  eekblad ‘De
Maandagmorgen’ dat in Den Bosch op 22 november 1937 werd uitgegeven. ‘Uit nadere mededeling 

blijkt dat Mgr. Schraven en gezellen door de 
bandieten, die een vete tegen de missionarissen 
hadden, te zijn vermoord. Zij werden geblinddoekt 

en naar een kamp dat 10 km buiten de stad lag, overgebracht. Hier zijn zij reeds daags daarna 
opgehangen’.  .a de moord gonsde het 5 weken lang van de meest uiteenlopende berichten. Tien 
dagen eerder, op 12 november, waren de overblijfselen van de martelaren gevonden. Maar ja, toen 
bestond er nog geen mails, sms of apps om het vaderland te informeren.

Jaaragenda Mgr. Schraven Stchtng 2019
                                    - 19 maart lezing te Tilburg                                    
                                    - 16 juni Schravenwandeling 
                                    - 6 oktober fetspelgrimage langs het Schravenpad
                                    - 13 oktober jaarlijkse Mgr. Schravenherdenking
                                    - 23 november  Oecumenische Gebedsmiddag in .ijmegen. (voorlopig gepland)
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