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PROJECTEN IN CHINA: IN DE VOETSPOREN VAN FRANS SCHRAVEN C.S.  

Een van de doelstellingen van de Mgr. Schraven Stichting is om te treden  in de voetsporen 

van bisschop Frans Schraven en gezellen met hun inzet seksueel geweld te voorkomen.  

China Project 1  Van de katholieke organisatie ‘Caritas Taiwan’ ontving de stichting het 

verzoek om projecten  voor meisjes in China mee financieel mogelijk te maken. Het gaat om 

zomerkampen in China voor meisjes van  middelbare scholen. Het doel van deze kampen is  

de  ontwikkeling van een individuele christelijke identiteit aan de hand van waarden als: de 

gelijkheid van man en vrouw,  zelfwaardering, menselijke waardigheid, vergeving en 

persoonlijkheidsontwikkeling. Daarbij wil men graag het stripboek ‘Post uit China’ in het 

Chinees als instructiemateriaal  gaan  gebruiken. 

   

Foto’s van een dergelijk kamp van afgelopen jaar in China 

 

China Project 2  Een ander project waar het bestuur zich al langer voor inzet, is aangedragen 

door het Verbiest Instituut van Leuven. Het project beoogt toerusting van vrouwen in een 

veel bredere bedding voor dorpsontwikkeling in de provincie Shaanxi. In een achtergebleven 

dorp, in een vallei tussen de bergen, worden vrouwen als tweederangs beschouwd. Men  



treft er typisch problemen aan voor een gemeenschap waar de meeste mannen elders in 

China als arbeider werken. Het project wil vrouwen leren te werken aan eigen waardigheid 

en gezondheid, o.a. via het vergroten van hun seksuele ethiek, het bewaren van eenheid en 

stabiliteit in de gezinnen, vrouwenrechten en preventie van huiselijk geweld enz. 

Voor dit project kon het bestuur van de Schraven Stichting dankzij giften van elders al meer 

dan 2300 euro overmaken. 

Graag wil het bestuur deze projecten bij u aanbevelen en mee realiseren, maar heeft 

daarbij uw steun hard nodig. De projecten zijn ter inzage opvraagbaar bij de Schraven 

Stichting. U kunt een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de stichting onder 

vermelding van: China projectnummer naar keuze. Bij voorbaat hartelijke dank. 

 

REACTIES NA DE OFFICIËLE START VAN HET ZALIGVERKLARINGSPROCES 

Vanuit Australië reageerde een Chinees na het lezen 

van het bericht in de krant: ‘Proficiat met de start 

van de zaligverklaring. Ik kende bisschop Schraven 

tot nu toe niet en ben meteen naar jullie website 

gegaan om meteen zijn levensverhaal te lezen. God 

zij dank voor het sturen van zo’n geweldige 

missionarissen naar mijn moederland’.  

Foto: Oprichting van de rechtbank te Panningen. 

Vanuit Shanghai China schreef men: ‘Boeiend om te zien dat zoveel jaren na dato deze 

trieste voorvallen uit het verleden zo’n actualiteitswaarde blijken te hebben’. 

Een familielid uit de U.S.A schrijft: ‘Wij hebben hier in New York voor hem de kaars branden. 

We zijn trots zo’n prachtig mens met de naam Schraven’.  

Vanuit Brazilië schrijft een Nederlands missionaris: “Ik heb altijd sympathie gevoeld voor die 
martelaren. En dat zal wel komen, omdat Gerrit Wouters een klasgenoot was van Hieröeme 
Pierre. Oos Mooder heeft hem gekend en ik herinner me dat ik al op jeugdige leeftijd weet 
had van die marteldood.” 

In de stad Zhengding in China waar Frans Schraven werd vermoord zei priester Jozef Cheng 

dat hij nauwelijks reactie verwachtte van de Chinese overheidsfunctionarissen. “Hun moord 
had niets te doen met Chinezen omdat ze door Japanners werden gedood. De zaligverklaring 

zou door de overheid kunnen worden gebruikt als propaganda  tegen Japan...”  Maria Pei 
Aizhen, in de negentig, ontving eind twintiger jaren het sacrament van het vormsel uit 
handen van bisschop Schraven. In een interview zei ze “opgewonden en blij”  te zijn te 
vernemen dat de zaligverklaring van de bisschop op gang is. 

De abt van de Trappistenabdij te Tilburg schrijft op zijn weblog: ‘Het is goed om in dit ‘Jaar van het 

Geloof’ ook stil te staan bij bekende en onbekende geloofsgetuigen. Het zijn mannen en vrouwen die  



aan het geloof in de blijde boodschap van Jezus handen en voeten gegeven hebben. Het 

martelaarschap van Mgr. Schraven en zijn gezellen doet ons nadenken over de waardigheid van de 

vrouw’ 

JAPAN EN DE MOORD  ook in Japan werd aandacht besteed aan de gebeurtenissen in 

Nederland. Deze foto’s verschenen in het Katholieke Weekblad in Tokyo 

Foto 1 Herdenkingsplechtigheid 

van de 9 martelaren in de kerk 

van Broekhuizenvorst.  

Foto 2 uit 1937 na de moord:  De 

Japanse priester Yoshigoro 

Taguchi op bezoek in het Groot 

Seminarie waar hij een lezing gaf 

over “ Japan en China : door 

hetzelfde geloof met mekaar 

verbonden”. Links op de foto : 

Japanse soldaten. (foto uit het 

archief van dit zelfde weekblad 

in Japan waarvan Taguchi in 

1937 zelf redacteur was!)  

Foto 3 : Priester Fukamizu leest 

in 2012 in Broekhuizenvorst de 

brief voor namens aartsbisschop 

Mgr. Jun Ikenaga van Japan 

In hetzelfde nummer volgt een 

lang artikel, waarbij priester 

Fukamizu die in Broekhuizenvorst de Japanse brief voorlas, werd geïnterviewd over zijn 

ervaringen in Nederland en de moord in China. In het artikel staat onder meer het volgende: 

“Priester Fukamizu was blij dat hij had kunnen deelnemen aan deze plechtigheid alhoewel 

hij niets afwist van deze gruweldaden. En, zo zei hij, in het uitgestrekte China hebben er 

voorzeker nog meer van die beestigheden plaats gevonden. En hij voegde er aan toe dat zij, 

als Japanse christenen, zelfs 70 jaren na het gebeuren, toch meer oog hadden moeten 

hebben voor de gruweldaden in het verleden. …  

In vroegere jaren is Fukamizu verscheidene keren in China geweest – alsook in Indonesië - 

samen met de (overleden) kardinaal van Tokyo, Mgr.Seiichi Shirayanagi, om hun excuses aan 

te bieden aan de bevolking… 

De latere kardinaal van Osaka, Mgr. Yoshigoro Taguchi vergezelde als priester kolonel 

Yokoyama bij zijn onderzoek naar de verdwijning van Schraven c.s. Priester Taguchi heeft 

een verslag geschreven over die reis die gepubliceerd werd in de voorloper van deze Catholic 



Weekly, maar hij vermeldde niets over de martelaren . … 

In Japan heeft men wel bewijzen gevonden van o.a. de uitgaven die majoor Yokohama zou 

gemaakt hebben, maar er wordt niets vermeld over de inhoud van de ceremonie.” 

Met ceremonie bedoelt Fukamizu dat kolonel Yokoyama na de moord gevraagd heeft om 

een speciale requiemmis voor de martelaren in de kathedraal van bisschop Schraven. Daarbij 

waren veel Japanse militairen aanwezig. De Japanse priester Taguchi celebreerde mee in die 

mis. Later schrijft hij in zijn eigen blad in Japan helemaal niets over de moordpartij en de 

requiemmis die daarop volgde. Wél publiceert hij foto’s die na de moord  gemaakt zijn op 

het missieterrein van Frans Schraven. Het stilzwijgen van Taguchi over deze moord in zijn 

eigen weekblad, wordt op dit moment (ook door mensen) in Japan beschouwd als een 

duidelijk bewijs dat Frans Schraven en gezellen inderdaad door Japanners zijn vermoord. Als 

zij door Chinezen waren vermoord, zou Taguchi dit beslist uitvoerig hebben vermeld in zijn 

weekblad in Japan.  

(Met dank aan pater Jos Bastiaensen CICM uit Leuven voor de vertaling uit het Japans). 

 

MOORD OP SCHRAVEN NOG HOOGST ACTUEEL IN JAPAN 

Ook in Japan is in het Katholieke Weekblad van Tokyo geschreven over de oprichting van de 

kerkelijke rechtbank voor de zaligverklaring van bisschop Schraven en gezellen in Nederland. 

Dit riep weerstand op bij de Nationalistische beweging die in Japan sterk is. Men vond 

Engelse krantenberichten op internet, die na de moord in de wereldpers verschenen. Daarin 

wordt gemeld dat Chinezen de moord begaan hebben. Men voelde zich sterk en 

protesteerde bij de redactie van het Weekblad en de Japanse bisschoppen. De Mgr. 

Schraven Stichting wordt door de Japanners beticht hen de schuld op de moord in de 

schoenen te schuiven. Vanuit de bisschoppenconferentie van Japan werd beroep gedaan op 

de Mgr. Schraven Stichting met bewijzen te komen om zich zo tegen de Nationalisten te 

kunnen verweren. Het incident speelde zich af juist op het moment dat de Japanse Premier 

de uitspraak deed dat de ‘Troostmeisjes in die tijd nodig waren voor het moreel van het 

Japanse leger’.  

BEZOEK AAN WEESP 

Zo’n 30 personen schilderden afgelopen zomer mee aan het kunstwerk van bisschop  

Schraven in Broekhuizenvorst. Op zondag 9 december werd door 

een delegatie van bestuur en betrokkenen 

een bezoek aan Weesp gebracht. Na een 

zeer goed verzorgde zondagsviering, 

werden de gasten hartelijke en royaal 

onthaald aan een goed gevulde dis. De 

moderne tentoonstelling van pater Jan 

Haen over het  kerstgebeuren, kreeg veel 

aandacht en lof! 



POOLS BEZOEK AAN DE GEDENKKAPEL 

     

Op 24-05-2013 bezochten Zuster Anna en Magda uit Katowice (Polen) de Mgr.Schravenkapel 

te Broekhuizenvorst in gezelschap van Ivonne van de Kar (SRTV). Zuster Anna en haar 

organisatie Po Moc zetten zich in voor vrouwen uit de gedwongen prostitutie en voor 

vrouwen die het slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld. Ze heeft een huis opgericht 

waar zij hen kan helpen. Momenteel probeert ze fondsen te vinden om bij dit huis een 

kinderopvang mogelijk te maken. Vrouwen met kinderen kunnen hier hun kinderen brengen 

zodat zij kunnen werken en een nieuwe toekomst op kunnen bouwen. Het gezelschap werd 

ontvangen door voorzitter Harry Schraven. Na de rondleiding gaven Zuster Anna en Magda 

nadere uitleg van hun organisatie Po MOC ( www.po-moc.pl). Met hen en ook met Ivonne 

van de Kar van de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel werden mogelijkheden 

besproken voor verdere samenwerking.  

  LEZING IN UNTERMARCHTAL 

 

Voor de derde achtereenvolgende keer werd na Pasen in het Zuid-Duitse Untermarchtal aan 

de Donau vanuit de Mgr. Schraven Stichting een lezing gegeven over de ontwikkelingen 

rondom bisschop Frans Schraven en gezellen in het afgelopen jaar. De 70 aanwezigen 

kwamen uit 7 Europese landen en 1 persoon zelfs uit Turkije! 

 

EEN OPMERKELIJK WEEKEINDE IN APRIL:  

 

 Op vrijdag verscheen een artikel over de zaligverklaring in de pers in Hong Kong. 

Op zaterdag: Op de Limburgse TV volgde een bericht over  de eerste prijs voor het stripboek. 

Op  zondag werd in Wittem een tentoonstelling  geopend waarbij de naam van Schraven en  

gezellen vermeld staat tussen mensen als Ghandi, Romero, Luther King enz. 

Op maandag volgt een hele pagina in Limburgse kranten over het stripboek n.a.v. een 

interview met de striptekenaar Geert de Sutter. 

 

NIEUWSGIERIG NAAR DE GEDENKKAPEL? ZIN IN EEN RONDLEIDING TIJDENS DE VAKANTIE? 

Maak een afspraak via rondjekapel@gmail.com

http://www.po-moc.pl/


DE ZALIGVERKLARING:  DE KERKELIJKE RECHTBANK AAN HET WERK:  

Het horen van getuigen                     

Op vrijdag 31 mei vond de eerste zitting van de 
rechtbank plaats in Panningen. De voorzitter van 
de Mgr. Schraven Stichting kwam als  eerste van in 
totaal 15 getuigen aan het woord. Hij liet weten: 
‘Het gesprek met de kerkelijke rechtbank onder 
leiding van Prof. S.  van Calster is prima verlopen. 
Ik had ook een schriftelijke verklaring bij me die bij 
de stukken wordt gevoegd. De vragen van Prof. 
van Calster en van pater Wiel Bellemakers heb ik 
beantwoord.’ Na hem volgden nog 4 andere 

personen. Foto: prof van Calster en Harry Schraven. 
 
Op vrijdag 14 juni vond een tweede zitting plaats 
in Oudenbosch met drie getuigen. Op een latere 
datum zullen in Nijmegen nog getuigen worden 
gehoord. Vanuit Oostenrijk en China zullen ook 
nog getuigenverklaringen bij de rechtbank 
worden gedeponeerd. 
Foto: Vóór de basiliek van Oudenbosch. 
 
Het edict:  
 
Op alle plaatsen waar de martelaren ooit geleefd 
hebben, zijn de afgelopen maanden officiële verklaringen over de zaligverklaring 
opgehangen. Drie maanden lang worden mensen opgeroepen eventuele bezwaren tegen de 
zaligverklaring door te geven, maar ook om ondersteunend materiaal bij de rechtbank te 
deponeren. Getekend: de bisschop van Roermond. Een enorm karwei omdat het hier gaat 
om martelaren uit diverse landen. 
------------------------------------------------------------ 

‘Wat heeft de dappere daad van deze martelaren toch veel positieve 

gevolgen!’schreef iemand. U kunt helpen deze gevolgen nog groter te 

maken door uw ondersteuning. Doe mee en meld u aan als vrijwilliger voor de 

diverse werkgroepen binnen de stichting!! Steun ons met een royale gift of word  ‘vriend 

van de Stichting’. Elke ondersteuning is welkom. 

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

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

Email: info@mgrschraven.nl      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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