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CULTUURPRIJS VOOR DE MGR. SCHRAVEN STICHTING 

Op zondag 18 mei j.l. mocht het bestuur van de stichting een prijs in ontvangst nemen voor: 

‘haar vele succesvolle initiatieven om leven, werk en marteldood van Mgr. Schraven en 

gezellen onder de aandacht te brengen van een breed publiek’.  Voor het bestuur is het een 

zeer aangename verrassing om met 10 andere organisaties in de prijzen te vallen bij de 

Wilhelmina Sangers Stichting. Mevrouw Sangers is geboren in Beegden en wordt later 

lerares aan de landbouwhuishoudschool in Venray die zij zelf mee opricht. Haar ouderlijk 

huis in Beegden stelt zij na haar vertrek naar Venray ter beschikking aan de Nederlandse 

Jeugdherberg Centrale en het initiatief brengt  duizenden toeristen naar Beegden. Het huis 

bestaat nog en draagt nog steeds haar naam. Zij leeft zeer zuinig en bepaalt in haar 

testament dat haar bezit wordt bestemd voor het goede doel. Na haar dood worden de 

burgemeesters  en de pastoors van Beegden en Venray bij de notaris geroepen en krijgen te 

horen dat zij erfgenamen zijn geworden van een aanzienlijk kapitaal dat bestemd moet 

worden voor het doel dat mevr. Sangers heeft bepaald, n.l. voor het jeugd en jongerenwerk, 

godsdienst en cultuur, kerken en kunstschatten. Het kapitaal wordt ondergebracht in een  



stichting dat geen subsidies verstrekt, maar  prijzen geeft voor prestaties. De prijzen worden 

met name toegekend in Beegden en Venray, de twee plaatsen waar Mevrouw Sangers heeft 

geleefd.  

De stichting bestaat dit jaar 25 jaar en de prijsuitreiking heeft een bijzonder feestelijk 

karakter. Dit keer vindt de uitreiking van de prijzen in Beegden plaats waar de gezamenlijke 

verenigingen een  gevarieerd programma hebben samen gesteld dat maar liefst 3 uur duurt. 

De harmonie op het podium en de schutterij in klederdracht brengen  de gasten meteen in 

de goede stemming. De ceremoniemeester gebruikt  bij zijn welkom de frappante woorden: 

‘De  zuinigheid van mevr. Sangers brengt ons hier samen’. Het roept gelach op bij de 

aanwezigen. De plaatselijke harmonie brengt een voor deze gelegenheid gecomponeerd  

‘Loflied op Wilhelmina Sangers’ ten gehore, waarin de volksliederen van Beegden en Venray 

zijn verwerkt. De dagvoorzitter feliciteert het bestuur van de stichting: ‘dat weinig werk 

doet, maar veel uitgeeft’. De voorzitter van de Sangers Stichting reikt vervolgens  de prijzen  

uit en bij de prijs aan de Schraven Stichting volgt een overzicht van diverse activiteiten die de 

afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Gezegd wordt dat de prijs wordt toegekend ‘voor de wijze 

waarop het bestuur Mgr. Schraven voor het voetlicht heeft gebracht met het stripboek maar 

vooral het kunstwerk van pater Jan Haen in de gedenkkapel in Broekhuizenvorst’. Met een 

grote lach van voldoening op zijn gezicht neemt voorzitter Harry Schraven de oorkonde in 

ontvangst. De prijs van 2.500 euro wordt met grote dank aanvaard. 

Na de pauze volgt het optreden van in de prijzen gevallen verenigingen. De middag wordt 

afgesloten met een bezoek aan het kerkhof van Beegden waar Wilhelmina Sangers in het 

familiegraf is bijgezet. De schutterij begeleid de aanwezigen langs het Sangershuis naar haar 

laatste rustplaats. Een waardige afsluiting van een gedenkwaardige prijsuitreiking. 

Onwillekeurig gaan op zo’n middag de gedachten uit naar de nicht van bisschop Frans 

Schraven, mevrouw Koos Bongaerts-van Dijck, die ooit in Beegden woonde en een grote 

bewonderaar was van haar oom Frans Schraven. Als meisje mocht zij met een gedicht Frans 

Schraven welkom heten toen hij in 1925 zijn ouderlijke woning ‘Op Wis’ in Broekhuizenvorst 

bezocht. Wat zou zij van deze prijsuitreiking in ‘haar‘ Beegden 

genoten hebben. 

 

Bij de foto van het Japanse monument in Zhengding. Duidelijk 

zichtbaar is in de verte het tweede soortgelijke monument voor 

bisschop Schraven en gezellen, opgericht door de dankbare burgers 

van de stad Zhengding voor de helden die hun leven gaven. 

CONFERENTIE IN CHINA OVER SCHRAVEN 

(29-30 oktober 2014) 

Mogen we het een doorbraak in China noemen? Onlangs 

kreeg men in China toestemming van de centrale en 

provinciale autoriteiten om een Conferentie te organiseren  



 

over de moord op bisschop Frans Schraven en gezellen. We hadden gehoord dat dit plan bij 

de autoriteiten was ingediend, maar wie had verwacht dat er toestemming gegeven zou 

worden? Tot nu toe was het onmogelijk om openlijk over de massamoord van Zhengding in 

China te schrijven of te spreken. Het enthousiasme in China is groot en men wil er alles aan 

doen om er een succes van te maken. Daartoe heeft men een appel gedaan op allerlei 

landen en organisaties om bijdragen te leveren. Lezingen gaan uiteraard over de 

gebeurtenissen van 1937, maar kunnen ook handelen over onderwerpen die de zaak in een 

bredere context plaatsen, zoals de hulpverlening aan slachtoffers in die dagen en de 

bevordering van verzoening tussen China en Japan en de volkeren. De Conferentie vindt 

plaats van 29-30 oktober in Shijiazhuang, vlak bij Zhengding. Vanuit Nederland zullen 

verschillende personen een bijdrage leveren voor het welslagen van deze bijzondere 

conferentie. Oostenrijk levert een bijdrage over de Oostenrijkse martelaar Thomas Ceska. 

Vanuit Japan zal de bisschoppenconferentie zeer waarschijnlijk een afgevaardigde sturen die 

o.a. zal spreken over het excuus in Broekhuizenvorst in 2012 en over het gebaar van 

verzoening in de parochiekerk bij gelegenheid van de 75ste sterfdag van Frans Schraven en 

gezellen. Met diverse personen in verschillende landen wordt nog overlegd over deelname 

en vertegenwoordiging. De Nederlandse overheid is gevraagd om een vertegenwoordiger te 

sturen van de ambassade in Peking.  

 

‘Waarom mocht er tot nu toe nooit over gesproken worden?’ is de laatste tijd een vaak 

gehoorde vraag. Een van de redenen is dat buitenlandse missionarissen ‘handlangers van de 

koloniale machten en uitbuiters waren van het volk’ waren. Dat beeld is jarenlang diep 

ingesleten. Het is lastig in te zien dat er ook een andere waarheid bestaat, n.l. dat sommige 

missionarissen hun leven gaven om Chinese burgers te beschermen. Blijkbaar gaat men 

geleidelijk beseffen dat de geschiedenis niet zwart-wit is. Deze conferentie wil met 

gevarieerde bijdragen over het drama van Zhengding het beeld nuanceren. 

 

Vanuit China is nadrukkelijk een beroep gedaan op alle familieleden van de martelaren om 

aan deze bijzondere Conferentie deel te nemen. Zij, die interesse hebben, worden verzocht 

contact op te nemen met het secretariaat van de stichting over kosten en verblijf. 

Wie zijn de organisatoren van deze Conferentie? Het gaat om drie instellingen: 

Het religieus Instituut voor Culturele Studies in Shijiazhuang. 

Het Instituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit van Hebei  in dezelfde stad. 

Het Centrum voor de Studie van Religie en Internationale Betrekkingen van de Fudan 

universiteit van Sjanghai. 



    

HET GEZICHT VAN MARTELAAR ANTOON BISZKUPITS 

 

In de laatste Nieuwsbrief (maart 2014) werd verhaald over de wonderlijke ontmoeting met 

een familielid van Antoon Biszkupits uit Slowakije. Hij was als militair naar China vertrokken 

en na de oorlog als muziekinstrumentenmaker aan de slag gegaan. Bisschoppen deden op 

hem een beroep om het orgel in hun kathedraal te stemmen. Dat had ook bisschop Frans 

Schraven gedaan. Antoon kon na zijn geklaarde klus niet terug naar Peking, omdat het 

Japanse leger in aantocht was. Samen met Frans Schraven werd hij door de ontvoerders 

vermoord. Antoon was de enige van wie geen foto in archieven aanwezig was, totdat het 

familielid in België opdook. Hij wist een foto te achterhalen en kunstenaar pater Jan Haen 

ging aan de slag. Hier ziet u het resultaat. Voortaan telt hij volwaardig mee in de 

gedenkkapel in Broekhuizenvorst. 

 

ENGELSE LES IN CHINA 

 

Lesgeven kun je op verschillende manieren. Iedereen die naar 

school is gegaan weet dat. Vanuit China kregen we een leuk 

voorbeeld hoe een leraar Engels het daar aanpakte. Toen een 

Chinese priester zich aandiende om conversatieles te willen volgen 

om naar het buitenland te gaan, haalde zijn leraar een wel heel 

bijzonder lesboek te voorschijn. Hij nam het stripboek ‘Post uit 

China’ in het Engels en ging samen met hem het verhaal lezen en 

erover in het Engels spreken. Blijkbaar beviel de aanpak zo goed bij 

de kersverse student dat hij de keer daarop een andere 

belangstellende mee naar de les bracht. Een originele manier die 

aan te bevelen is. Zegt het voort! 



LEZING IN DUITSLAND 

 

Voor de vierde keer op rij is na Pasen in Zuid-

Duitsland een lezing gegeven over de voortgang 

van de activiteiten van de Mgr. Schraven Stichting. 

Vanuit 8 verschillende landen waren ongeveer 100 

personen van de Vincentiaanse familie naar 

Untermarchtal gekomen voor enkele studiedagen. 

Vier jaar geleden werd vanuit de Schraven 

Stichting verteld over de marteldood van 

bisschop Frans Schraven en gezellen.                          Foto: Beeld van Vincent de Paul 

Elk jaar opnieuw volgde een uitnodiging                       in de kerk van Untermarchtal. 

om het vervolgverhaal te vertellen. Daarbij wordt steeds een terugblik gegeven over het 

afgelopen jaar. Bij aankomst hoorde men al de opmerking: ‘We hoopten zo dat jullie weer 

zouden komen’. Ook dit jaar weer viel er veel te vertellen. Natuurlijk is uitvoerig stil gestaan 

bij het proces van de zaligverklaring en de recente vondsten in archieven in Rome en Parijs. 

Het verhaal over de slotzitting en de sluiting van het dossier voor de zaligverklaring vonden 

een gewillig oor. Vooral bij het vervolgverhaal over de ontwikkelingen in Japan en China naar 

aanleiding van dit zaligverklaringproces luisterden de aanwezigen met grote interesse. Men 

zat op het puntje van de stoel en de hoofden stonden rechtop. Het staatsbezoek van 

president Xi Jinping aan Europa maakte het bijzonder spannend. Na afloop hoorde men 

regelmatig zeggen: ‘Wat is er het afgelopen jaar toch veel gebeurd’. Een priester uit 

Oostenrijk vertelde dat hij afgelopen jaar in Wenen zijn zilveren priesterfeest had gevierd en 

aan zijn gasten een cadeau had gegeven. Iedereen had van hem het stripboek: “Post aus 

China”ontvangen, zozeer was hij zelf door het verhaal geraakt. Prachtig om te horen hoe het 

stripboek zijn weg vindt.  

Bij het afscheid hoorden we verschillende deelnemers zeggen: ‘Tot ziens bij de 

zaligverklaring’. Toen ook de algemene overste van de zusters van Untermarchtal deze 

opmerking maakte, volgde daarop de vraag: ‘Zelfs als het in China plaats vindt?” Daarop 

reageerde ze meteen met de woorden: ’Ook dan!’. Er staat ons nog wat te wachten… 

 

 

 

PELGRIMSREIS  

NAAR CHINA 
16 – 28 oktober 2014 
 

 Laatste kans!! 



Onder begeleiding van hulpbisschop Everhard de Jong van het bisdom Roermond wordt een 

pelgrimage naar China ondernomen naar de plek waar de moord in 1937 plaats vond. De reis 

wordt gemaakt per touringcarbus en het verblijf is in uitstekende hotels. Tijdens deze reis 

worden toeristische plaatsen niet overgeslagen, zoals de Verboden Stad in Peking en de 

prachtige neogotische oud-kathedraal in die stad, waar Frans Schraven in zijn leven veel 

heeft rondgelopen. Een bezoek wordt gebracht aan het vroegere bisdom van bisschop Frans 

Geurts (Maashees), neef en wijbisschop van Frans Schraven. Na het bezoek aan de stad 

Zhengding waar de massamoord van 1937 plaats vond, vertrekt men per vliegtuig naar de 

stad Xi’an waar men een bezoek brengt aan het wereldberoemde Terracottaleger  

In de media is uitvoerig aandacht besteed aan deze pelgrimage. Dat leverde heel wat mails 

en telefoontjes op van personen die belangstelling toonden. Toch is het minimale aantal van 

15 personen nog niet gehaald. Enkele personen zijn nog nodig om de reis te laten doorgaan. 

Uw laatste kans! Een dergelijke reis zal niet snel herhaald worden. 

Op 1 juni sluit de inschrijving.  

Voor informatie of opgave kunt u terecht bij de Mgr. Schraven Stichting. 

 

 

Mgr. Schraven op het kerkhof van Panningen. 

Op het kerkhof hebben de Lazaristen en Dochters van Liefde een prachtig monument 

opgericht met alle namen van gestorvenen van hun congregaties. Je treft er ook de namen 

aan van de martelaren in China. De moeite waard het kerkhof eens te bezoeken. 

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   

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

Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting 

Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: IBAN: NL74RABO0148175341   

BIC code:  RABONL2U.   

Voorzien van de ANBI-status. 
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