Afronding procedure zaligverklaring Schraven
Vrijdag (3 januari) is in aanwezigheid van bisschop Frans Wiertz van Roermond het dossier gesloten om tot de
zaligverklaring van de in 1937 in China vermoorde Limburgse missiebisschop Frans Schraven te komen. Dat
gebeurde door verzegeling van de documenten met een bisschoppelijk lakzegel in het klooster van de paters
Lazaristen in Panningen.

Deze bijeenkomst is de afronding van het werk van een speciale kerkelijke rechtbank, die begin 2013 werd
geïnstalleerd. Deze rechtbank heeft alle documenten onderzocht, die voor een mogelijke zaligverklaring nodig
zijn. Komende vrijdag worden al deze documenten tijdens een speciale zitting van de rechtbank aan bisschop
Wiertz getoond en vervolgens in het dossier gedeponeerd. Vervolgens wordt het dossier met een lakzegel
gesloten. Komend weekeinde wordt het pakket persoonlijk door enkele leden van de Mgr. Schraven Stichting
naar Rome gebracht, voor verdere behandeling door de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen van het
Vaticaan.

Frans Schraven
Mgr. Frans Schraven werd op 13 oktober 1873 in het Noord-Limburgse Lottum geboren. Hij trad in bij de paters
Lazaristen en ging na zijn priesterwijding in 1899 als missionaris naar China. In 1921 werd hij tot bisschop gewijd
en benoemd tot apostolisch vicaris van het vicariaat Chengtingfu, het huidige Zhengding. De bisschopswijding
vond plaats door zijn neef mgr. Frans Geurts c.m., die destijds ook bisschop in China was. Op 9 oktober 1937
werd bisschop Schraven samen met acht gezellen op gruwelijke wijze vermoord door het Japanse leger,
vanwege de weigering om vrouwelijke vluchtelingen als "troostmeisjes" ter beschikking te stellen.

Politieke actualiteit
De nieuwe stap in het zaligverklaringproces van bisschop Schraven komt op een moment, waarop de positie van
zijn moordenaars volop in de in de actualiteit staat. Door veel katholieken in China wordt bisschop Schraven al
jaren als een heilige beschouwd. Op hen kwam het als zéér grievend over dat de huidige Japanse premier Shinzo
Abe vlak voor Kerstmis een bezoek bracht aan een omstreden oorlogsmonument in Tokio. In de tempel worden
Japanse oorlogsmisdadigers herdacht, onder wie de moordenaars van bisschop Schraven en zijn metgezellen.
De kwestie heeft tot felle kritiek vanuit diverse landen op Japan geleid.
Een andere actualiteit heeft zich afgelopen weken in China afgespeeld. Daar ontstond half december een rel over
de begrafenis van de op 92-jarige leeftijd overleden bisschop Paul Liu Jinghe van Tangshan. Hij is de opvolger
van de hierboven genoemde bisschop Geurts en was in zijn jonge jaren misdienaar bij bisschop Schraven. Mgr.
Liu had te kennen gegeven op hetzelfde kerkhof als bisschop Geurts begraven te willen worden. Maar dit werd
door de Chinese autoriteiten geweigerd. Daarop bleef de zerk met zijn lichaam dagenlang in de kathedraal staan.
Gelovigen hielden een wake bij zijn lichaam. Pas op kerstavond kregen ze toestemming bisschop Liu te
begraven.
Meer info: www.mgrschraven.nl

