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1. BRIEF VAN DE GENERALE OVERSTE

De Generale Overste van de Lazaristen te Rome Thomaz Mavric schreef een speciale brief die bij de
officiële herdenking in Zhengding op 9 oktober werd voorgelezen:

Aan de geloofsgemeenschap van het bisdom Zhengding/Shijiazhuang.

De genade van onze Heer Jezus Christus zij altijd met U.
Dierbare gelovigen in Christus, van de kerk in Zhengding/ Shijiazhuang waarmee de Lazaristen en 
Dochters der Liefde zich zo vele jaren verbonden voelen. 

Dit jaar herdenken over heel de wereld honderdduizenden mannen en vrouwen van de 
Vincentiaanse familie, tienduizenden zusters waaronder de u bekende Dochters der Liefde, en ook 
wij priesters en broeders Lazaristen dat de heilige Vincent Depaul de definitieve richting vond in zijn 
leven.  Vanaf 1617 wist Vincent dat het zijn taak was het geloof te verkondigen aan mensen die 
wilden putten uit de geestelijke waterbronnen van Jezus, de Heer.  In dat jaar ontdekte hij ook, dat 

hij zijn verdere leven moest geven om de mensen die in 
nood verkeerden tot steun te zijn door mensen samen te 
brengen die op een georganiseerde wijze ‘iedere vorm van 
nood’ wilden verlichten.  43 Jaren lang, wijdde hij zich aan 
deze idealen. Hij begeesterde talloos velen om samen met 
hem die weg van Jezus te gaan tot heil van de armen.  Hij 
preekte de Blijde Boodschap van verzoening met God en 



met de naaste

Foto: Tijdens de feestelijkheden in Rome. Achter de paus de Generale overste Thomas Mavric.

Hij hielp overal mannen, 
vrouwen en kinderen, die 
door ziekte, oorlogen, 
rampen in nood verkeerden.
Ook na zijn dood bleef 
Vincent dePaul veel mannen 
en vrouwen inspireren om 
zijn idealen uit te dragen over
heel de wereld. Zo kwamen 
zijn volgelingen 300 jaar 

geleden naar China, uw vaderland. Sindsdien namen vele Chinese vrouwen en mannen dat 
Vincentiaanse levensideaal over. U kunt tot op de dag van vandaag nog horen spreken over  hun 
liefdevolle en nooit ophoudende zorg zoals in dat grote ‘Huis van Barmhartigheid’ in Zhengding. Tot 
op de dag van vandaag zijn er wereldwijd  mannen en vrouwen die dat werk van de Verkondiging en 
Barmhartigheid  voortzetten.   

Met u herdenken wij in deze dagen heel bijzonder de martelaren van de 9de oktober 1937. Toen de 
oude stad Zhengding geteisterd werd door soldaten van het Japanse leger kozen deze negen mannen
er voor om in de Naam van Jezus Christus alle vrouwen en meisjes te beschermen die bij hen 
veiligheid zochten. Daarom werden zij gedood. Zij offerden hun leven voor hun schapen zoals op het 
monument in Zhengding te lezen staat.

Intens dankbaar ben ik dat jullie hen niet vergeten zijn. Het oude monument staat daar nog altijd als 
een kostbare herinnering aan hun levensoffer. Hun geloofsgetuigenis en opoffering zijn een 
permanente bede voor u bij de Hemelse Vader.  

Het bewijs van uw dankbaarheid jegens hen hebt u op een heel bijzondere wijze gegeven toen de 
Paus in Rome gevraagd werd hun geloofsgetuigenis te erkennen en te bevestigen. Op dat verzoek 
werd vanuit Nederland een onderzoek verricht naar die voor u en ons allen zo kostbare offerdood 
van Mgr. Schraven en zijn acht Gezellen. In samenwerking met velen in alle betrokken landen werden
documenten en getuigenissen verzameld. Het opgebouwde dossier werd overgedragen aan de 
bevoegde instantie in Rome. Met vreugde heb ik onlangs vernomen dat het dossier geldig is 
verklaard. Nu kan de volgende fase van het proces worden ingezet. Samen met u en met allen, die 
wereldwijd met de kerkgemeenschap van Zhending/Shijiazhuang verbonden zijn, bidden wij dat aan 
deze kroongetuigen van Gods Barmhartige Liefde de hoogste kerkelijke eer verleend zal worden.

Op de dag waarop u in China deze ‘Dienaren Gods’ in de kathedraal van Shijiazhuang dankbaar 
herdenkt, komen in Rome 10.000 leden van de wereldwijde Vincentiaanse Familie samen. Samen 
met Paus Franciscus gedenken zij allen dat de heilige Vincent Depaul in 1617 zijn grote levenswerk 
begon. Zij bidden dat zijn inspiratie levendig mag blijven in de hele Kerk , in alle landen en ook in 
China.  Op die dag weten wij ons in Rome heel bijzonder met u verbonden die de offerdood 
herdenkt  van die negen dienaren Gods. Met u zien wij uit naar de dag dat deze zeven zonen van St. 



Vincent de Paul, de pater Trappist en de moedige man die bisschop Schraven in uiterste nood wilde 
beschermen, tot de eer der altaren worden verheven.

Ik bid dat Onze Lieve Heer naar het voorbeeld van deze negen Dienaren Gods u zegent met 
Barmhartige Liefde. Moge Hij  uw hart en uw familie laten overvloeien van de vruchten van Zijn 
zegeningen. Moge Hij die vruchten bewaren tot in de eeuwigheid.

2. BRIEF AAN DE DEELNEMERS VAN DE CONFERENTIE OVER MGR. SCHRAVEN 

Aansluitend aan de pelgrimage in China vond op de universiteit van Peking een driedaagse 
conferentie plaats over de historische en actuele betekenis van de moord op bisschop Schraven en 
gezellen. Men kreeg pas op het allerlaatste moment toestemming van de autoriteiten om deze te 
mogen houden. De organisatoren hadden graag de pelgrims aanwezig gezien bij de conferentie, 
maar het was praktisch onhaalbaar. Zeer spijtig. Daarom werd vanuit de familie Schraven een brief 
geschreven als volgt:

Aan alle deelnemers aan de conferentie op de 80ste verjaardag van de massamoord van Zhengding bij 
het begin van de anti-Japanse oorlog.

2017 markeert de 80ste verjaardag van de anti-Japanse oorlog, maar ook van het verdriet en de 
kwaadheid van de familie Schraven. Ik herinner me de tranen in de ogen van mijn grootmoeder, de 
oudste zus van Frans Schraven, als zij de moord op haar broer in China in herinnering bracht. Zij 
vertelde aan ons kleine kinderen over de wreedheden van het Japanse leger tegenover het Chinese 
volk. Wreedheden die wij ons als kinderen nauwelijks konden voorstellen. Zij vertelde ons over het 
lijden van haar broer, levend op de brandstapel geworpen omdat hij Chinese mensen beschermde en
verdedigde. Maar wij zagen ook haar trots dat zij zo’n broer had, een echte held in China. Deze 
buitenlanders hielden zoveel van het Chinese volk dat zij hun kostbare leven voor hen gaven.

De afgelopen jaren werd naar deze massamoord onderzoek gedaan. Maar verder onderzoek is nog 
steeds nodig. Onze speciale interesse is de invloed van deze massamoord op het beleid van het 
Japanse leger betreffende ‘veiligheidszones’ elders in China. Speciaal die van Nanking, geleid door de 
bekende Duitser John Rabe, ‘de  kleine Boeddha van Nanjing’. Daarom dat wij als familie Schraven 



vereerd zijn dat deze conferentie plaats vindt om de betekenis te bestuderen van de humanitaire 
inspanningen door buitenlanders in China. Dit zal een belangrijke bijdrage zijn aan de erkenning van 
hun heldenmoed in China en in het buitenland. Wij zijn bezig met de promotie van de heiligverklaring
van bisschop Schraven en gezellen als beloning voor hun dapperheid, maar ook als wereldwijde 
boodschap en aansporing voor meer harmonie, gerechtigheid en vrede.

Wij zeggen graag dank aan de Chinese autoriteiten en de organisatoren van deze conferentie. Deze 
samenkomst is een antwoord op de oproep van president Xi Jinping: ’Wij moeten ons altijd het offer 
en de toewijding herinneren van alle mensen die met hun kostbare leven betaalden voor de natie en 
voor vrede’. 

Namens de Schraven familie en de Mgr. Schraven Stichting in Nederland, wens ik u een vruchtbare 
conferentie toe.
Vincent Hermans, secretaris van de Mgr. Schraven Stichting en lid van de familie Schraven.

3. DE MEDIA OVER DE CONFERENTIE:

UNIVERSITEIT PEKING OVER VERMOORDE BISSCHOP SCHRAVEN EN GEZELLEN

Een opmerkelijke conclusie op het einde van een driedaagse conferentie op de universiteit van 
Peking eind oktober: ’Veel missionarissen in China toonden tijdens de Japanse inval in China in de 
Tweede Wereldoorlog een grote liefde voor het Chinese volk, ja zij werden zelfs op een gruwelijke 
wijze vermoord bij de verdediging van Chinese vrouwen en kinderen tegen het geweld van 
binnendringende soldaten’. Deze belangrijke erkenning komt van wetenschappers en professoren 
van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen, het grootste historisch en sociaal 
onderzoekscentrum in de Volksrepubliek China, de denktank van de overheid in Peking. 

De conferentie vond plaats  naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de zgn. ‘massamoord van 
Zhengding’, waarbij drie Nederlanders omkwamen. De conferentie spitste zich toe op ‘een van de 
sterkste en meest indrukwekkende uitingen van liefde tegenover het Chinese volk’, het verhaal van 
bisschop Frans Schraven (uit Lottum) en 8 anderen, die gedood werden door de Japanse soldaten bij 
hun poging om meer dan 200 Chinese meisjes te verdedigen die de militairen als seksslavinnen 
wilden hebben. Als straf voor hun weigering werden zij door de Japanse bezetters levend verbrand.

Academici, historici en politieke vertegenwoordigers erkenden tijdens de conferentie de bijdrage die 
de katholieke kerk in China tijdens de Japanse oorlog aan het volk leverde. Diverse interventies 

gingen zelfs verder en spraken over de bijdrage van 
missionarissen in het algemeen aan de ontwikkeling 
van de Chinese samenleving, speciaal op het terrein 
van opvoeding, cultuur en caritatief werk ten gunste 
van de meest hulpbehoevenden.

In de midden priester J.B.Zhang, een van de organisatoren 
van de conferentie. Uiterst recht de vicaris-generaal van het 
bisdom Peking, geboren in Zhengding.



Professor Li Qiu Ling van de universiteit van Peking bepleitte objectief en rechtvaardig te kijken naar 
de geloofsfactor bij de bezieling van hun werk en initiatieven. Hun sociale bijdrage was geen 
abstracte humanitaire impuls. Vanuit hun geloof  hielpen zij duizenden vrouwen en kinderen in 
gevaar. ‘Hun geloof wekte in hen die grote liefde en humanitaire geest op’.  

Functioneren deze missionarissen als breekijzer bij de afbraak van het vastgeroeste negatieve imago 
van missionarissen in China? Immers, de officiële lezing van de Chinese autoriteiten over 
missionarissen in China luidt, dat zij uitbuiters waren van het volk en handlangers van de koloniale, 
imperialistische machten. De conferentie maakte duidelijk dat het scheldwoord ‘imperialisten en 
kolonialisten’ niet zonder meer van toepassing is op de drie Nederlanders die hun leven gaven voor 
de Chinezen. De erkenning van de humanitaire bijdrage van de missionarissen aan het Chinese volk 
in aanwezigheid van politieke vertegenwoordigers is een belangrijke bijdrage aan het nuanceren van 
de officiële lezing  over de missionarissen  bij de communistische autoriteiten in China. Hierin kan 
deze conferentie baanbrekend worden genoemd. 

4. TOESPRAAK IN DE KATHEDRAAL VAN DATONG 
op zondag 22 oktober 2017

Beste broeders en zusters in de Heer,

Vandaag is het voor ons een speciale dag, nu we hier samen zijn. We 
hebben samen tot dezelfde God gebeden, verenigd als één familie.
Onze groep pelgrims bestaat uit mensen uit België en Nederland. Meer 
dan 660 missionarissen van Scheut uit deze landen kwamen naar China 
om te werken in Binnen-Mongolië en in dit bisdom van Tatung. Jullie 
twee eerste bisschoppen Hoogers en Joosten zijn afkomstig uit onze 
gemeente Horst aan de Maas. Dat is de reden waarom we hier zijn. En 
uit diezelfde gemeente komt Mgr. Frans Schraven, in 1937 vermoord in 
Zhengding. 

Kathedraal van Datong.

Namens de mensen uit hun geboorteplaatsen breng ik hun hartelijke groeten over.
Wij als groep maken een pelgrimage langs plaatsen in China waar Nederlandse en Belgische 
bisschoppen en martelaren hun leven gegeven hebben uit liefde voor het Chinese volk. Wij wilden 
graag de vruchten van hun inspanningen leren kennen en wij zijn  diep geraakt door het geloof dat 
we hier in China hebben ontmoet. Terug in ons land zullen we vertellen over de inspirerende kerk in 
China. Wij bidden voor jullie. Doen jullie a.u.b. hetzelfde voor ons.
Dank jullie voor jullie gastvrijheid. Moge God jullie zegenen.

5. KORTE BERICHTEN

Bedevaart uit Weep

Maandag 6 november jl. bracht een hele bus pelgrims naar de Gedenkkapel van bisschop Frans 
Schraven in Broekhuizenvorst. Onder leiding van pater Jan Haen maakte een groep van zo’n 40 
bedevaartgangers uit Weesp e.o.  een bedevaart langs verschillende plekken in Nederland. Voorzitter
Harry Schraven heette hen namens het bestuur van de Schraven Stichting en de parochiefederatie 



welkom. Pater Jan Haen, de kunstenaar die de 
gedenkkapel met zijn kunstwerk kleur en fleur gaf, 
lichtte de betekenis toe. ‘Toen ik binnenkwam, moest ik 
even wennen aan wat ik zag, maar na de uitleg vind ik 
het schitterend’, liet een pelgrim zich ontvallen. Na de 
rondleiding volgde een korte gebedsdienst. De tocht 
werd voortgezet naar de H. Gerardus in Wittem en 
afgesloten met een bezoek aan de zalige Peerke Donders
in Tilburg.

Bijzondere gasten?

Een reis naar China kent veel anekdotes. Deze is bijzonder. De jongste deelneemster aan de reis naar 
China was Lotte. Ze was zo vol van wat ze tijdens de reis had 
beleefd, dat ze ieder die wilde uitvoerig vertelde over haar 
ervaringen. Op de terugreis naar Nederland vertelde ze aan een 
van de stewardessen van de KLM over de bedevaart naar China en 
de moord op Mgr. Schraven c.s. De stewardess was zeer onder de 
indruk. Aan een andere stewardess vertelde ze over het bezoek 
aan het monument dat in juni jl. was opgerichte voor de 
vermoorde Nederlandse Franciscaan Jan van Heel, die een jaar na 
Mgr. Schraven werd vermoord vanwege hetzelfde motief: 
vrouwen. Spontaan reageerde de stewardess: ‘Dat verhaal ken ik. 
Dat stond laatst in de krant’. (in augustus in De Telegraaf)
Tegen het einde van de reis kwam een stewardess naar haar toe 
en vertelde dat het personeel van de KLM op elke vlucht een prijs 
mochten geven aan een ‘bijzondere gast’ op die vlucht en dat men
haar had uitgekozen. Zij ontving een leuke cadeau. 
Natuurlijk staat Lotte voor alle deelnemers aan de reis naar China. 
Alle pelgrims waren ‘bijzondere gasten’ bij de KLM. Maar niet 
alleen bij de KLM, ook in China.

Bij de ingang van het museum, ingericht voor pater Jan van Heel 
ofm, uitgehold in de bergwand.
Links onder in het blauw  Lotte.
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