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WANDELROUTE ALS EERBETOON AAN DE  LOTTUMSE BISSCHOP FRANS 
SCHRAVEN 

 
 
In Lottum is huis aan huis een flyer verspreid met de 
volgende tekst: 
 
Op initiatief van de Stichting Rozenhof Lottum 
wordt - in samenwerking met de Mgr. Schraven 
Stichting, Landschap Horst aan de Maas, vertegen- 
woordigers van het kerkbestuur Lottum, de 
Stichting Limburgs Landschap en de Dorpsraad 
Lottum  - een nieuwe wandelroute uitgezet ter 
herinnering aan de Lottumse bisschop Frans 
Schraven. Mgr. Schraven stierf in 1937 de 
marteldood in China.  

 
Het  Schravenpad voert vanaf de Lottumse kerk naar de Mgr. Schravenlaan in hartje dorp en 
vervolgens naar het buitengebied van rozendorp Lottum.  
Langs de Quirinuskapel leidt het pad naar de Familiekapel in buurtschap Houthuizen en 
daarna gedeeltelijk over het Pieterpad naar Huys Kaldenbroek waar Mgr. Schraven geboren 
is. Hier wordt ook nu nog de herinnering aan de Lottumse bisschop op een bijzondere wijze 
levend gehouden. 
De terugweg leidt door het natuurgebied Kaldenbroek naar de oevers van de Maas. Na een 
tussenstop bij de St. Annakapel aan de Veerweg en het huis van de familie Schraven - waar 
zijn broer Henri woonde - eindigt het 10 km lange wandelpad bij De Rozenhof. De 
wandelroute gaat in de toekomst beheerd worden door Stichting Landschap Horst aan de 
Maas.     Het wandelpad wordt officieel geopend op zondag 26 juni. 



DE DOOP VAN EEN MGR. SCHRAVENROOS IN LOTTUM  
 

De genoemde flyer gaat verder met een 
tweede bijzonder bericht: 
 
Op zondag 26 juni 2016 staat de 
nagedachtenis aan Mgr. Schraven centraal 

tijdens de slotdag van de ‘Week van de Potroos’ in De Rozenhof. Dan wordt een nieuwe roos 
gedoopt die genoemd is naar Mgr. Schraven en wordt ook de nieuwe wandelroute officieel 
geopend.  
 
Frans Schraven is geboren in kasteelboerderij Kaldenbroek te Lottum op 13-10-1873 als 
derde kind uit het gezin van Jacobus Arnoldus Schraven in zijn tweede  huwelijk met Jacoba 

Hubertina Wijnhoven. Frans is 6 jaar als het gezin 
naar Broekhuizenvorst verhuist om de boerderij 
„Op Wis‟ van de ouders Wijnhoven over te 
nemen.  
 
Kasteelboerderij ‘Kaldenbroek’ anno 2016 
 
Op 27 mei 1899 wordt Frans in Parijs priester 
gewijd. Nadat hij de Eerste Plechtige H. Mis in 

Broekhuizenvorst heeft opgedragen en afscheid heeft genomen van zijn ouders, vertrekt hij 
naar China waar hij in 1921 tot bisschop wordt gewijd van het bisdom 
Chengtingfu/Zhengding.   
In juli 1937 breekt de tweede Japans-Chinese oorlog uit. Op 9 oktober 1937 wordt Frans 
Schraven met zijn 8 metgezellen door het Japanse leger gruwelijk vermoord nadat hij 
geweigerd had om vrouwen, die toevlucht hadden gezocht op zijn missieterrein, uit te 
leveren als troostmeisjes. 
 
Het gedachtegoed van Mgr. Schraven wordt in Limburg levend gehouden door een naar de 
bisschop vernoemde stichting. Deze stichting beijvert zich voor de zaligverklaring van Frans 
Schraven. Als de paus Mgr. Schraven officieel als martelaar erkent, staat niets meer een 
zaligverklaring in de weg en kan Lottum zich erop beroemen een zalige voortgebracht te 
hebben. In China wordt bisschop Schraven nu al als een held vereerd en zijn naam zingt nu al 
wereldwijd rond.  
Voor de Stichting Rozenhof Lottum is dit de voornaamste reden om een wandelpad aan Mgr. 
Frans Schraven te wijden, mede als eerbetoon aan deze Lottumse 'zoon' die zijn leven 
offerde ter verdediging van vrouwen tegen seksueel geweld door Japanse soldaten. En ook 
omdat Frans Schraven met zijn metgezellen opkwam voor duizenden vluchtelingen op zijn 
missieterrein.    
    
Het motief voor de moord lees je in het historisch authentieke stripverhaal POST uit CHINA 

van de Belgische striptekenaar Geert de Sutter, een uitgave van de Mgr. Schraven Stichting. 

Het stripboek is verkrijgbaar in De Rozenhof Lottum. 

 



VOORLOPIG PROGRAMMA FESTIVITEITEN IN LOTTUM OP 26 JUNI AS. 

10.30 uur  Plechtige pontificale Eucharistieviering in de parochiekerk van Lottum met  mede- 

                    werking van bisschop E. de Jong van Roermond en het Lottums koor Rossignol. 

12.30 uur: Lunch op Kaldenbroek voor genodigden en na inschrijving.  

14.30 uur: Doop van de Mgr.Schravenroos (door de ambassadeur van China?). Daarna 

potrozenshow met een prijsuitreiking door de burgemeester van Horst. Opening van het  

Schraven wandelpad. Feestelijke omlijsting door de Harmonie van Lottum. Afsluiting onder 

genot van een hapje en een drankje. Tevens verkoop van de Mgr. Schravenroos. 

 

Noteer deze bijzondere dag van 26 juni nu al in uw agenda. 

BISSCHOP SCHRAVEN EN HET ROZENDORP LOTTUM 
 
Bisschop Frans Schraven had een speciale band met het Rozendorp Lottum. Zijn jongste 
broer Henri was rozen- en fruitboomkweker. Over en weer wisselden de beide broers 
informatie uit. In China ontving Frans rozen uit Lottum en andersoortige stekken. Op zijn 

beurt stuurde Frans uit China pioenrozen en zaden.  
In het hart van Lottum, op de plek waar bisschop 
Schravens zus Stina woonde en waar hij tijdens zijn 
bezoek vaak zal zijn geweest, bevindt zich nu de 
‘Rozenhof’. Daarover lees je nu het volgende: 

 

De Lottumse Rozenhof is een unieke combinatie van 

toprozentuin en rozenkenniscentrum. De doelstelling 

van De Rozenhof is om meer bekendheid te geven aan 

de duurzame gecertificeerde toprozen. Een streven 

waarbij verduurzaming, een duurzamere 

energievoorziening en bescherming van het milieu 

voorop staat. Liefst 70 procent van alle geteelde rozenstruiken in Nederland wordt gekweekt 

in en rondom Lottum. De Rozenhof is in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot hét 

educatiecentrum bij uitstek voor de rozenteelt. In het Rozenkenniscentrum is voor zowel de 

consument-toerist als voor onderwijs en de boomteelt sector alle kennis op het gebied 

rondom de roos, verzorging en rozenteelt voorhanden.  De tientallen vrijwilligers verzorgen 

van mei tot november in De Rozenhof elke dag rondleidingen en groepsarrangementen. 

Inmiddels weten ook Chinezen Lottum voor dit doel te vinden. 

Rozenfestival 2016 

Iedere twee jaar is het centrum van Lottum tijdens het 
Rozenfestival uitbundig versierd met rozen. Miljoenen rozenknopjes 
zijn verwerkt in betoverende mozaïeken, modeltuinen en prachtig 
versierde objecten. Een tuinfair, rozen- en 
bloemschikdemonstraties en volop informatie over kas- en 
buitenrozen completeren het geheel. In 2014 trok het festival 



50.000 bezoekers. In 2016 is het gehele festival aangekleed rond het thema “Rozen uit de 

kunst”. Het Rozenfestival vindt dan plaats van 12 tot 15 augustus.  
Op het festival 2016 zal de Mgr. Schravenroos prominent aanwezig zijn. Zoals hij zelf in 1925 
persoonlijk aanwezig was op het toenmalige ‘Rozenfeest’. Zijn broer Henri was een van de 
grondleggers van dit toen nog jaarlijkse festijn. In het archief werd door mevr. In ‘t Zand uit 
Lottum het volgende fragment uit De Venlosche Courant gevonden: 
 
‘Een strakke blauwe lucht, reeds in de vroege morgen voorspelde een snikhete dag… En 
werkelijk het heeft er op gebraden… Maar dat nam niet weg dat honderden, neen 
duizenden, per rijwiel, auto, autobus of tram de geweldige hitte hebben getrotseerd en zich 
naar Lottum hebben begeven.’De weg van Venlo naar Lottum was een grote file met soms 
een rijtuig. In Lottum zaten de café’ s propvol. Het feestterrein baadde in het zonlicht, de 
rozen geurden hun heerlijke parfums uit. Muziekkorpsen uit de omgeving speelden er lustig 
op los alsof er geen hitte bestond. ‘Het werd benauwend druk op het feestterrein. Toen 

verscheen ook Mgr. Schraven in gezelschap van een vijftal geestelijken uit Lottum en 
omgeving en vertoefde geruime tijd op het feestterrein…’de feestvreugde straalde van 
ieders gezicht, zij het dan ook met de verzuchting: ‘Wat is het warm!’.  
 
Enige niet-Limburgse dames die toevallig op het rozenfeest terecht kwamen schreven in een 
ingezonden stuk in de krant: ‘ Wij hadden de eer voorgesteld te worden aan Mgr. Schraven 
die na 26-jarig verblijf in de missie zijn verlof in de familiekring doorbrengt. Enige dames 
ijverden met de verkoop van frisse rozenknoppen voor de missie, zodat het nuttige met het 

aangename werd gepaard’.  
 

Een foto van Henri Schraven uit de tijd van het 

bezoek van bisschop Schraven aan Lottum. Henri 

kocht als eerste in Lottum een auto om zijn broer 

tijdens diens vakantie te kunnen rondrijden. 

Voor het rozenfeest werd zijn auto in rozen 

gestoken en poseert hij hier met zijn vrouw en 

kinderen voor hun woning in Lottum. 

 

‘WONDEREN’ IN HET BISDOM VAN MGR. SCHRAVEN IN CHINA 

Met grote letters verscheen onlangs in de wereldpers het bericht over een ‘wonder’ in het 

vroegere bisdom Zhengding van Mgr. Schraven in China. Deze Lottumse bisschop werd daar 

in 1937 op gruwelijke wijze vermoord. Zijn tachtigjarige opvolger, Mgr. Julius Jia Zhiguo, van 

de ondergrondse katholieke kerk,  kwam de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws 

vanwege zijn trouw aan de paus van Rome en zijn weigering om lid te worden van de 

‘Chinese Patriottische Katholieke Associatie’, die helemaal gecontroleerd wordt door de 

Chinese autoriteiten en onafhankelijkheid van de paus voorstaat. Tientallen keren werd 

bisschop Julius Jia door de politie opgepakt en soms korte en dan weer lange tijd ‘op 



vakantie’ (d.w.z. hersenspoeling en indoctrinatie) gestuurd om hem via Chinese gangbare 

methodes te dwingen zijn verzet op te geven. Juist de laatste maanden staan ondergrondse 

bisschoppen en priesters weer onder zware druk en worden vaak gevangen gezet. Vanwege 

zijn loyaliteit aan de paus staat bisschop Jia nu al jarenlang onder huisarrest. Hem wordt wel 

toegestaan om in zijn bisschopskerk de eucharistie te vieren. 

Bij gelegenheid van de opening van het Heilig Jaar in Rome, 

opende ook bisschop Jia  in zijn ‘kathedraal’ een ‘’ Heilige 

Deur’, zoals de paus in Rome en alle bisschoppen 

wereldwijd. Het wonder gebeurde dat 10.000 Chinese 

gelovigen van soms honderden kilometers afstand 

bijeengekomen,  werd toegestaan om deze gebeurtenis 

mee te vieren, terwijl de politie voor de kerk stond en 

agenten in burger zich onder de gelovigen mengden. Niets 

gebeurde, geen enkele arrestatie door de politie. ‘Het is 

een wonder! Het is bescherming van de hemel!’, zo 

getuigden gelovigen na afloop. Een wonder dat de politie 

zo’n massamanifestatie toeliet en dat de ondergrondse 

bisschop Jia werd toegestaan deze opening van het Heilig 

Jaar, die 4 uur duurde, te mogen leiden. Een zuster verklaarde: ‘Het is verbazingwekkend dat 

zo veel mensen zo lang bij elkaar mochten zijn zonder arrestaties’.  

Bisschop Jia is niet alleen bekend vanwege zijn onverzettelijke trouw aan de paus, maar 

vooral ook vanwege zijn barmhartige levenshouding. Jarenlang verzorgt hij, samen met 

zusters en gelovigen,  op zijn verblijfplaats 200 

weeskinderen en gehandicapte mensen. Hij brengt 

daarmee in praktijk wat de paus dit jubileumjaar van 

barmhartigheid voor ogen staat. Bisschop Jia komt er 

openlijk voor uit dat hij zich laat leiden door het voorbeeld 

van bisschop Frans Schraven, die opkwam en zijn leven gaf 

voor mensen en menselijke waardigheid. 

Een eerder ‘wonder’ in hetzelfde bisdom vond een jaar 

geleden plaats toen de Chinese autoriteiten aan 

universiteiten toestemming gaven een conferentie te 

organiseren over de moord op bisschop Schraven en 

gezellen. Zo verwoordden organisatoren deze conferentie 

onlangs bij hun terugblik op deze gebeurtenis. Het was 

voor het eerst sinds de communistische machtsovername in China dat op een positieve 

manier over missionarissen gesproken mocht worden. Volgens de nog steeds gangbare 

officiële lezing van de Chinese autoriteiten zijn missionarissen ‘uitbuiters van het volk’ en 

‘agenten van het westers imperialisme’.  Ondanks dat zijn ook in het communistische China 

de ‘wonderen’ nog niet de wereld uit.  



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 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. 

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

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.  
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