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‘ Mgr. Schraven stond voor 
gerechtigheid en waarheid’
Om het gedachtegoed 

van de in 1937 in China 

vermoorde missiebis-

schop Frans Schraven 

 levend te houden en 

te verspreiden werden 

zondag in het Limburgse 

Lottum een Mgr. Schra-

ven- wandelpad, -ge-

denkkruis en -roos 

 ingezegend. “Hij stond 

voor gerechtigheid en 

waarheid.”

Pascal Beukers

Het bleef stil. Tot driemaal toe 
had de burgemeester van 
Horst aan de Maas de Chinese 
ambassadeur in Nederland uit-
genodigd voor de ‘doop’ van 
de ‘Mgr. Schravenroos’ en de 
inzegening van het ‘Schraven-
wandelpad’ op zondag 26 juni 
in Lottum. Het dorp in Noord-
Limburg nabij Venlo, dat be-
kend staat om zijn rozenteelt, 
wil onder meer op deze wijze 
de gedachtenis levend houden 
aan zijn in 1937 in China door 
de Japanners vermoorde zoon 
Frans Schraven. 
Schraven, in 1873 geboren in 
Lottum, was missiebisschop in 
China en werd op de brandsta-
pel gegooid omdat hij weiger-
de gevluchte Chinese vrouwen 
en meisjes aan de Japanse sol-
daten te geven als ‘troostmeis-
jes’. Naast mgr. Schraven wer-
den ook zeven religieuzen en 
een leek door de Japanners 
verbrand.

‘Spijtig stilzwijgen’
De uitnodigingen voor de in-

zegening van het pad, gedenk-
kruis, en de roos hebben de 
Chinese overheid in “grote 
verlegenheid” gebracht, stelt 
de Mgr. Schraven Stichting, die 
zich inzet voor het levend hou-
den van het gedachtengoed 
van de bisschop en diens zalig-
verklaring. Volgens Vincent 
Hermans van stichting is “dit 
spijtige stilzwijgen van de kant 
van de Chinese overheid” een 
teken dat China “worstelt met 
de uitleg van de historische rol 
van de Kerk in China”.
“Met name de marteldood van 
bisschop Schraven en zijn acht 
Europese metgezellen moet 
China dwarszitten. Hun ge-
welddadige dood op de brand-
stapel door het Japanse leger 
vanwege hun verdediging van 
Chinese burgers in 1937, logen-
straft de offi ciële ideologie van 
China dat missionarissen ‘uit-
buiters van het volk’ en ‘hand-
langers van de koloniale mach-
ten’ waren”, aldus Hermans.
Hij meent dat dit “stilzwijgen” 
van de Chinezen “voorzichtig 
positief” uitgelegd mag wor-
den. “In plaats van zich te ver-
schuilen achter uitvluchten 
heeft de Chinese ambassadeur 
gekozen voor stilzwijgen. Een 
houding die helemaal past bij 
de huidige geheime onderhan-
delingen tussen het Vaticaan 
en China over normalisering 
van betrekkingen, die in een 
gevorderd stadium schijnen te 
zijn. Lottum hoopt op een po-
sitieve uitkomst zodat de Chi-
nese ambassadeur in de naas-
te toekomst wel kan reageren 
op een uitnodiging ter herden-
king van bisschop Schraven.”

‘Afgeslacht’
Bij de inzegening van het pad, 
het gedenkkruis en de roos wa-
ren naast mgr. De Jong, hulp-

Ik ben ervan overtuigd dat de 
mensen van Lottum trots zijn 
op deze missionarissen en 
martelaren. Het is ook mijn op-
rechte wens dat sommigen van 
jullie de moed zullen hebben 
om het voorbeeld van mgr. 
Schraven te volgen om priester 
of religieus te worden en een 
ware dienstknecht van God en 
de Kerk.”

‘Gerechtigheid en waarheid’ 
Ook mgr. De Jong prees het 
voorbeeld van mgr. Schraven 
en gezellen. De hulpbisschop 
van Roermond, die in China 

op plekken is geweest waar 
mgr. Schraven werkte, zei dat 
deze geen middelmatige bis-
schop was. “Hij stond voor ge-
rechtigheid en waarheid. Hij 
kwam op voor de zwakken en 
weerlozen en was daarbij niet 
tot compromissen bereid.” 
Mgr. De Jong hield de aanwe-
zigen voor om ook boven alle 
middelmatigheid uit te stijgen 
als het om gerechtigheid gaat.

Info: mgrschraven.nl. De bloedro-
de Mgr. Schraven-roos (de kleur 
verwijst naar het martelaarschap) 
is in het najaar verkrijgbaar.

werkt, bidt en eet met de zusters mee, 
slaapt in het gastenverblijf, maar er is 
ook tijd voor ontspanning en uitleg. Er 
zijn geen kosten aan verbonden, je 
werkt ’s morgens mee.
Info/opgave: (0492) 46 13 24,
 zrmadeleine@yahoo.com 

Scapulierfeest
Sittard, za 16 jul
Feest van Onze Lieve Vrouw van de 
Berg Karmel. Bezinningsmiddag van 
14.00-17.00 uur in Bezinningshuis Re-
gina Carmeli (Kollenberg 2). Met Ma-
rialiederen gezongen door Cécile van 

Dijck en de scapulieroplegging door 
rector Ruud Goertz. Kosten: € 5,-
Info: 046 457 09 93,
  regina.carmeli@carmeldcj.nl

Gezinsdag
Hoeven, zo 17 jul
Gezinsdag in Bovendonk (Hofstraat 8). 
Thema: ‘De sleutel voor je relatie is 
communicatie’. Voor alleenstaande ou-
ders is er een eigen programma. Mgr. 
Liesen sluit de dag af met de gezinsze-
gen. Aanvang: 11.00 uur.
Info: www.sintfranciscuscentrum.nl/
gezinspastoraat

Thuisblijversprogramma WJD
Delft, vr 29 t/m zo 31 jul
WJD@home: voor alle tieners en jonge-
ren (14 t/m 35) uit het hele land die niet 
mee kunnen naar de Wereldjongeren-
dagen in Krakau en graag de WJD-
sfeer in Nederland willen beleven. Het 
programma vindt plaats  onder andere 
in het Stanislascollege (Westplantsoen 
71) met catechese, deelgroepgesprek-
ken, heilige Mis, een diaconale activi-
teit en de slotviering uit Krakau, met 
paus Franciscus, op een groot scherm. 
Overnachting vindt plaats in de  gym-
zalen. Kosten € 50,-.

Info/opgave: pastoraledienstverlening
@bisdomrotterdam.nl

Emmausdagen
Helvoirt, do 18 t/m zo 21 aug
(of wo 24 aug)
Een retraite in Bezinningscentrum Em-
maus (Udenhoutseweg 15) van drie of 
zes dagen in volledige stilte, waarin het 
gaat om groei in het geestelijk leven en 
om innerlijke genezing. Het Woord van 
God is een belangrijke inspiratiebron 
tijdens deze retraites. 
Info/opgave: (0411) 64 37 25,
www.emmaus-retraite.nl

Mgr. Schraven en twee 
van de naar hem ver-
noemde rozen.
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bisschop van Roermond, twee 
Chinese priesters en drie Chi-
nese zusters aanwezig die in 
Europa studeren. Aanvankelijk 
zou de Chinese aartsbisschop 
Savio Hon Tai-Fai s.d.b. vanuit 
Rome naar Lottum komen 
voor de heilige Mis en de inze-
gening, maar hij moest op het 
laatste moment verstek laten 
gaan. De paus benoemde hem 
tot apostolisch administrator 
van het aartsbisdom Agaña op 
het eiland Guam in de Stille 
Oceaan. Wel had de aartsbis-
schop een brief gestuurd waar-
in hij zijn grote waardering 
voor mgr. Schraven en gezellen 
– “afgeslacht in China in 1937” 
– uitdrukt. Deze werd voorge-
lezen door de Chinese priester 
Matthew Gongzhixi.

‘Grote achting’
“Persoonlijk”, schrijft mgr. 
 Savio Hon, “heb ik grote ach-
ting voor mgr. Schraven en zijn 
metgezellen. Zij hadden allen 
een grote droom in hun hart. 
Zij werden aangetrokken door 
het verlangen om de stem van 
Christus te horen en om het 
Goede Nieuws te verkondigen 
aan de mensen in dit prachtige 
land, China. Zij kwamen naar 
dit land toen de mensen leden 
onder oorlog, maar hun hero-
ische voorbeelden om de 
zwakken en weerlozen te be-
schermen verwierf de bewon-
dering van allen. Zoals Confu-
cius zei: “In een goede zaak 
moet men niet achterblijven, 
maar er moedig in voorop 
gaan.” Ik wil mijn dankbaar-
heid tonen aan de mensen van 
Lottum, die gul een van hun 
zonen aan China hebben gege-
ven, mgr. Schraven – een grote 
missionaris in China, die de 
zwakken en weerlozen be-
schermde met zijn eigen bloed. 

Fo
to

: K
N

 - 
Z

oë
 B

an
ke

n


