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1.CHINESE PELGRIMAGE NAAR BROEKHUIZENVORST EN LOTTUM

Vanuit allerlei steden uit het hele land maakten  zondag 7 oktober katholieke Chinezen een 
pelgrimage naar Broekhuizenvorst en Lotum om martelaren in China te gedenken. Urenlange reizen 
hadden ze er voor over om een Chinees eerbetoon te brengen aan Nederlanders die hun leven gaven
voor Chinezen.
De Chinezen ontmoeten elkaar regelmatg voor kerkdiensten in het Chinees samen met een Chinese 
priester. Hij was de initateinemer voor deze pelgrimage. Via hem hadden ze het verhaal gehoord 
van de Nederlandse bisschop Frans Schraven die op 9 oktober 1937 in China door de Japanners werd 
vermoord. 

Tijdens de rondleiding door de gedenkkapel met het 
metershoge indrukwekkende kunstwerk waarop de moord in 
China wordt verbeeld, waren de Chinese pelgrims diep onder 
de indruk van zoveel heldenmoed in China. In grote stlte 
werd het verhaal over de massamoord in China aangehoord. 
Na afloop volgden reactes. ‘Waar haal je de moed vandaan 
om wapens van Japanners te durven trotseren en op te 
komen voor Chinese vluchtelingen’. ‘Hoe kan het toch dat 
Europese religieuzen zozeer van Chinezen hielden dat zij hun 

leven voor hen gaven’. 

Tijdens de ieestelijke viering in de kerk lieten de Chinese pelgrims zich horen met het zingen van 
Chinese liederen en gebeden. Volgens de Chinese priester was de viering een getuigenis hoezeer 
katholieke Chinezen en katholieke Nederlanders verbonden zijn in hetzelide gelooi. En zeker 
verzamelt rond Nederlanders, die in China hun leven gaven voor Chinezen, schiep het een bijzondere 
band met elkaar.



In de middag volgden de Chinese pelgrims de jaarlijkse Mgr. Schraven lezing over een andere 
Nederlander in China pater Aemilianus van Heel, iranciscaan, die eveneens precies tachtg jaar 
geleden door de Japanners werd vermoord. Ook hij  verzete zich tegen uitlevering van vrouwelijke 
vluchtelingen. De Japanners dreigden hem met de woorden: ‘Als je ze niet geef, wassen we je kerk 
met bloed’.  Dit verhaal was onbekend bij de meeste Nederlanders als ook bij de Chinese pelgrims. 
Pas zeer onlangs kwam de waarheid van de dood van pater Aemilianus aan het licht en werd hem 
aigelopen jaar in China een groot eerbetoon gebracht door de oprichtng van een metershoog 
monument. 

Bij het aischeid verwoordde een Chinese pelgrim hoe deze dag ervaren was: ’Ik voelde vandaag 
zoveel warmte in me stromen. De ontvangst, de ontmoetngen met de Nederlanders en vooral de 
verhalen over de martelaren waren warm. Ik moest huilen van emotes. We gaan deze verhalen door 
vertellen aan jong en oud binnen de Chinese gemeenschap in Nederland ‘. Na thuiskomst schreei de 
Chinese priester: ‘We zijn diep geraakt door het verhaal van Mgr. Schraven en van de andere 
martelaren. We zijn blij en dankbaar voor deze bijzondere bedevaart’. 

Een gedeelte van de Chinese pelgrims vóór het 
eeuwenoude en imposante geboortehuis van bisschop
Frans Schraven in Lotum.

Video over de feestelijke viering: ·Van de 
Eucharisteviering is weer een video gemaakt door de 
heer Wim Brinkmans die al veel reportages over 
bisschop Schraven op zijn naam heef staan. Hij 
maakte deel uit van de allereerste pelgrimage naar 
China en een prachtge video is het resultaat.
De video is te zien op www.axideo.nl onder de 

rubriek actviteiten en video’s.
Met grote dank aan Wim voor zijn niet aflatende inzet voor de goede zaak van Mgr. Schraven.

Publiciteit: Een uitvoerige reportage over de herdenking op 7 oktober verscheen in het Katholiek 
Nieuwsblad. Ook de internatonale pers besteedde aandacht aan deze unieke Chinese pelgrimage.

2. OP DE VUIST TEGEN VERKRACHTING

Mgr. Schravenlezing 2018 door pater Rob Hoogenboom ofm
De Mgr. Schravenlezing maakte indruk op de aanwezigen vanwege de grote oprechtheid 
waarmee de inleider inging op het onderwerp. Zo bijzonder dat de inleiding hier wordt 
opgenomen.

Over de ttel
‘Op de vuist tegen verkrachtng’. Wat mooi dat gisteren bekend geworden is dat twee 
mensen die seksueel geweld als wapen, aan de kaak stellen, de Nobelprijs voor de vrede 
ontvangen: Nadia Murad, ontvoerd en verkracht door IS, die haar leven in dienst stelt van 
andere slachtofers van verkrachtng, en Denis Mukwege die In Congo iysieke schade 

http://www.axideo.nl/


herstelt van vrouwen die op gewelddadige wijze verkracht zijn. Dat deze kant van oorlog 
naar voren gehaald wordt. Je moet er toch niet aan denken dat president Trump die prijs 
gekregen zou hebben. 

In deze ttel herken ik ook de enthousiaste en strijdbare inzet van Vincent Hermans en zijn 
vrouw Marja, maar ik heb ook gemengde gevoelens bij deze ttel. Ik voel me ook verlegen als
vertegenwoordiger van de kerk, lid van een religieuze orde die niet vrijuit gaat in het 
seksueel misbruik van minderjarigen. In Nederland is dat in 2010 aan het licht gekomen en 
nog steeds worden we ermee mee geconironteerd. Het is vaak eerste waar mensen aan 
denken bij kerk: seksueel misbruik. 

Terecht zeggen mensen: die vuist had je wel wat eerder mogen maken. Vandaar mijn 
gemengde gevoelens. En hoe vervelend ook: voorop staan nu de slachtofers van dit 
misbruik. Dat er voor hen erkenning, hulp, genoegdoening komt. Dat aan het licht kon 
komen welke een schade dit aan mensen gebracht heef en welk een zware last dit op hun 

leven gelegd heef. Dat is van groot belang. Slachtofers 
van misbruik konden tevoorschijn komen, nadat het 
lange jaren onmogelijk was oi niet serieus genomen 
werd. Soms vind ik het jammer dat de posite en de 
invloed van de kerk zo gering is, maar die afrokkelende 
machtsposite heef ook de ruimte geschapen waardoor 
dit leed wat bedienaren van de kerk aan kinderen en 
minderjarigen heef aangedaan, op taiel kon komen. Veel
mensen ondergaan dit met grote schaamte. Niet te 
verteren dat bedienaren van de kerk zich daaraan 
schuldig maakten. Dat een kerk met zijn hoge pretentes 
en normen zich hieraan schuldig maakte en schijnbaar 
niets deed om het te stoppen. Bij velen wekt de woede 
en afkeer. Zo zeer dat ze kerk en gelooi op geen enkele 

manier nog serieus nemen. We hebben dit ‘vonnis’ over onszeli aigeroepen. Beschamend. Ik
ben blij dat de kerk niet meer de macht heef om dit allemaal onder de pet te houden.

Ik houd heel erg van het woord dat Jezus spreekt in het Lukasevangelie, als het gaat om de 
verkondiging van het koninkrijk van God. ‘Niets dat verborgen is blijf geheim; alles wat 
verborgen is zal bekend worden en aan het licht komen’. Het is een beetje gissen wat het 
precies betekent. Het lijkt er op dat er iets van geheim onthuld wordt. Wat tot nu toe 
verborgen was, wordt in Jezus openbaar, dat we heel nieuw dingen mogen ontdekken en 
zien. Maar voor mij is het ook een troostend, geruststellend en veelbelovend woord 
geworden, dat de waarheid aan het licht zal komen. Het kan een tjd duren. Maar we hebben
het gezien met de bonnetjesafaire die de VVD bleei achtervolgen, we zien dat nu soms na 
20 jaar gerechtelijke vonnissen herzien worden; dat ook recht gedaan wordt aan mensen die
onderdrukt zijn, maar ook seksueel misbruik op alle plekken in de samenlevingen aan het 
licht komt. 



Nu de waarheid aan het licht gekomen is, hoop ik dat weer ruimte komt en dat het goede en
heilzame van geloven in beeld kan komen. Bijvoorbeeld zoals de kerken en de moskeeën van
Oss in het nieuws kwamen toen ze de deuren open zeten zodat mensen konden 
binnenlopen met hun geschoktheid en verdriet om die kinderentjes die zo noodlotg op de 
spoorwegovergang omgekomen waren. Een kerk waar je toevlucht zoekt. Dan is de kerk, dan
is de moskee wat ze hoort te zijn: een veilige plek waar je met je verdriet kunt binnen 
komen, waar je neer kunt leggen, waar je geen raad mee weet. 

Naar China, en iemand die zijn vuist geheven heef

Daarom – nu ga ik naar China  - mag ook het verhaal over de vuist van Aemilianus van Heel 
verteld worden, die echt een vuist gemaakt heef. Met zijn vuist sloeg hij Japanse soldaat 
tegen de vlakte toen die kwam om vrouwen en meisjes, die hun toevlucht gezocht hadden in
zijn kerk.

Voor de rest van de lezing zie: www.mgrschraven.nl  onder de rubriek Mgr. Schravenlezingen

 3. NOBELPRIJS VOOR DE VREDE EN BISSCHOP SCHRAVEN EN GEZELLEN.

Begin oktober werd bekend dat de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan twee 
personen, die seksueel geweld als oorlogswapen, aan de kaak stellen: Nadia Murad, 
ontvoerd en verkracht door IS, die haar leven in dienst stelt van andere slachtofers van 
verkrachtng, en de Congolees Dr. Denis Mukwege in Congo. Deze laatste maakt zich al jaren 
lang sterk in de strijd tegen verkrachtng als oorlogswapen. Dat doet hij op twee manieren. 
Enerzijds als arts in een ziekenhuis dat hij zeli in Bukavu oprichte om slachtofers van 
groepsverkrachtngen en seksueel geweld te behandelen. En anderzijds als 
mensenrechtenactvist, die wereldwijd campagne voert tegen dit oorlogswapen. Hij 
veroordeelt dit geweld openlijk en schuwt niet in het openbaar verantwoordelijken daarop 

aan te spreken. Hij komt iel op voor de rechten van 
slachtofers en wil daders aansprakelijk stellen. Bedreigingen
aan zijn adres bleven niet uit. Een aanslag op zijn leven 
overleeide hij, maar na een vlucht naar het buitenland, 
trotseerde hij de gevaren en keerde naar Congo terug. 
Inmiddels is hij met diverse prijzen voor zijn inzet overladen 
en zit als erkende expert op dit gebied in internatonale 
organisates. Een man die terecht op het wereldpodium 
gelauwerd wordt.
De Nobelprijs is toegekend aan twee concrete personen, 
maar straalt die niet evengoed uit naar al die personen die 

zich ook in verleden hebben ingezet tegen groepsverkrachtng. Dus ook een beetje naar 
bisschop Schraven en gezellen?

http://www.mgrschraven.nl/


4. KRIJGT BISSCHOP SCHRAVEN EEN PLEK IN LEUVEN?

Op dinsdag 21 augustus jl. is bij het Chinees 
College in Leuven een ‘Memorial Garden’ 
ingehuldigd met als ttel: ‘Het verleden herdenken
met het oog op de toekomst’. 
‘Waarom deze gedachtenistuin?’ Onder deze 
noemer lichte Dr. Maria Liu van de Verbiest 
Stchtng het initatei toe. Zij verwees naar de 
lange geschiedenis van verbondenheid tussen de 
Lage Landen en China via missionarissen, zoals de 
Nederlandse Lazaristen. Onder hen waren 

pioniers, mannen van wetenschap, mannen en vrouwen martelaren.
‘De apathie tegenover religie en missie die heerst in het huidige Europa ontkent en verzwijgt 
deze unieke en merkwaardige geschiedenis. Om te voorkomen dat deze geschiedenis 
vergeten wordt, wordt er daar via een Gedachtenis Tuin aandacht geven aan die periode. In 
de binnentuin van het Chinees College wil men via beelden en gedenkplaten een overzicht 
geven van deze geschiedenis in China. Als eerste iase zijn nu enkele beelden onthuld en 
zullen er later nog meer volgen. Ook de martelaren bisschop Frans Schraven, de Nederlandse
Franciscaan pater Jan van Heel en martelares Zr. Adolphine uit Ossendrecht staan op de 
nominate er een plek te gaan krijgen. In het boekje dat werd uitgegeven bij gelegenheid van
de Internatonale Conierente die van 21-24 augustus in Leuven werd gehouden prijken hun 
afeeldingen al op de binnenkant.
Het is de bedoeling dat in de toekomst bezoekers uit de lage landen geïniormeerd worden 
over deze rijke relate met China via de missionarissen. Vooral belangrijk is dat duidelijk 
wordt gemaakt hoe hun missie van ‘geven en nemen’ tussen Oost en West tot een nieuwe 
relate van uitwisseling en dialoog is geworden in deze tjd.

5. KORTE BERICHTEN

Overledenen uit de achterban van de Mgr. Schraven Stchtng:
Op zondag 7 oktober is tjdens de eucharisteviering speciaal gebeden voor overledenen die zich de 
aigelopen jaren betrokken hebben getoond bij het werk van de Mgr. Schraven Stchtng. Genoemd 
werden de heer Jac Rijken uit Eten-Leur, de heer Hub Delnoy uit Vijlen, mevrouw Francoise Hendrix-
Schraven uit Lotum, mevrouw Cécile de Vos uit Brunssum en de heer Willem de Boer uit Culemborg.
Mogen de martelaren Frans Schraven en gezellen hen welkom heten in het Vaderhuis.

Laatste nicht van bisschop Schraven overleden
Op 31 juli overleed te Tienray op 91 jarige leefijd  mevrouw Françoise Hendrix-Schraven. Zij was de 
jongste dochter van Henri Schraven, de jongste broer van bisschop Schraven. Haar moeder was van 
haar in verwachtng toen bisschop Schraven na een verbliji van een hali jaar in Europa begin januari 
1926 terugkeerde naar China. Enkele weken later werd Françoise geboren. Dankt zij haar naam aan 



de bisschop? Haar leven lang toonde zij zich zeer betrokken bij alle 
ontwikkelingen van haar ’heeroom’ voor wie ze grote bewondering en 
eerbied had.

Bericht uit Columbia
Hoe het verhaal van bisschop Schraven en gezellen over de wereld 

gaat, blijkt uit een mailtje vanuit het Zuid-Amerikaanse Columbia. Een student is zó geraakt door dit 
verhaal dat hij besluit er een werkstuk over te maken en een power point presentate te geven aan 
zijn medestudenten. Hij maakte daarbij dankbaar gebruik van de vele gegevens op de website van de
stchtng én van hem uit Nederland toegestuurd uitvoerigere gegevens. Op zijn beurt stuurde hij de 
levensverhalen van de martelaren in het Spaans. De stchtng is blij met deze verrijking in het Spaans. 
Welke talen volgen nog?

Mensenhandel en de bisschoppensynode in Rome
In de maand oktober heef in Rome de Bisschoppensynode plaats gevonden over het onderwerp 
‘Jongeren’. Een zeer opvallende intervente kwam van de kardinaal Demerew Souraphiel van Addis 
Abeba in Ethiopië. ‘In de wereld zijn 40 miljoen slaven, meestal jonge mensen. Ze maken deel uit van 
een wereldwijd netwerk van mensenhandel’. Verder sprak hij Europa aan op de pogingen 
asielzoekers en vluchtelingen buiten de deur te houden. ‘Waar zijn jullie christelijke wortels?’.
Een opvallend gegeven: kardinaal Souraphiel is in Ethiopië opgeleid door de Nederlandse Lazaristen 
en behoort ook tot dezelide congregate net als bisschop Frans Schraven en zes van zijn 
medemartelaren. De kardinaal kent het verhaal van Frans Schraven. Enkele jaren geleden ontving hij 
het stripboek over bisschop Schraven.

Lezing: Op donderdag 30 oktober is een lezing gegeven aan de communiteit van 
Benedictjnen van de priorij in Chauveroche. Met grote belangstelling werd het verhaal 
aangehoord. Te meer omdat drie Fransen deel uitmaken van de gezellen van bisschop 
Schraven.

Ambassadeurs: Het bestuur van de Mgr. Schraven Stchtng heef twee personen de erettel 
van ‘ambassadeur’ verleend vanwege hun grote inzet voor de promote van Mgr. Schraven 
en gezellen. Het gaat om bisschop Everhard de Jong van het bisdom Roermond, die waar hij 
maar kan bisschop Schraven ter sprake brengt. En natuurlijk ook aan zuster Margreet Geerts,
iamilielid van broeder Antoon Geerts uit Oudenbosch (medemartelaar). Zij woont in 
Dordrecht en op haar hoge leefijd draagt zij het verhaal uit. Honderden stripboeken werden
al door haar verkocht. Volgens haar moet iedere inwoner van Dordrecht het verhaal kennen.
En terecht natuurlijk. Wie wordt de volgende ambassadeur? Op de website van de Mgr. 
Schraven Stchtng zullen hun namen met ere worden vermeld.

Originele foto gevonden. 



Na de moord werden twee monumenten opgericht. Het linkse door het Japanse leger en het rechtse 
door de inwoners van de stad uit dankbaarheid jegens de martelaren. Onlangs werd een oude ioto 
van dit tweede monument gevonden. In de verte op de rechtse ioto ziet men het linkse monument 
staan. Een mooie vondst.

     

Heiligverklaring Oscar Romero.
Op zondag 16 oktober werd in 
Rome aartsbisschop Romero heilig 

verklaard, net als Mgr. Schraven martelaar door op te komen voor de armen en rechtelozen. 
Schraven in China en in El Salvador. Bij die gelegenheid werden opmerkingen gehoord die naadloos 
van toepassing zouden kunnen zijn op bisschop Schraven. Je bent heilig als je er niet over nadenkt 
wat er dan met je gebeurt, maar het met knikkende knieën oprecht doet. Van bisschop Romero zijn 
de bekende woorden: ‘Luister naar het evangelie en legt dat naast je eigen leven’. Dat deed bisschop 
Romero én bisschop Schraven Romero’s preken waren een aanklacht tegen de pijn van zijn volk. Net 
zoals Schraven de jammerklachten van de Chinese vluchtelingen hoorde en er naar handelde, zo 
luisterde Romero naar de noodkreten van de armen.
Van paus Franciscus is de uitspraak bekend: ‘Een kerk zonder martelaren, is een kerk zonder Jezus’.
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