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Corpus 1920 
 
De eerwaarde pater Jozef Segers was een zoon van wijlen de heer Frans Segers en 
mevrouw Camilla Van de Kerckhove. Hij werd geboren te Sint-Niklaas (Waas) op 
21.10.1868. Hij volgde middelbaar onderwijs aan het Sint-Jozefsinstituut en 
voltooide zijn humaniora aan het Klein Seminarie van zijn geboortestad.  
 
In september 1889 trad hij toe tot het noviciaat van de Congregatie van Scheut en 
deed er, na het proefjaar, de studie filosofie. Hij voltooide zijn studie in de theologie 
te Leuven. Op 21 juli 1895 ontving hij de priesterwijding in de kapel van het 
Missiehuis te Scheut.  
 
Hij scheepte op 15 september 1895 in te Marseille op de “Salazie” voor zijn eerste 
reis met bestemming China. Daar verbleef hij enige maanden in de bisschoppelijke 
residentie van O.-L.-Vrouw-ter-Pijnboomen (Oost-Mongolië) en werd achtereen-
volgens pastoor benoemd te Miao-eullkeou en te Lao-hou-keou. Op de feestdag van 
O.-L.-Vrouw van zeven weeën, 16 september 1900, amper vijf jaar na zijn vertrek, 
ontving het moederhuis te Scheut een telegram: “Segers gemarteld - gedood door 
Mandarijn”.  
 
A.M.D.G. (1) 
 
Mijne duurbare Broeders en Zusters, 
Sedert lang had ik mij voorgenomen U in al zijn bijzonderheden den marteldood van 
onzen geliefden broeder Jozef te beschrijven. Gij weet nog, hoe door bittere tranen 
heen, doch met diep kristelijke onderwerping, onze beminde Ouders zaliger er om 
jubelden een kind Martelaar te hebben. Ge weet ook nog hoe de natuur haar deel 
eischte: hoe dikwijls onze lieve moeder; in de kamer, vóór de beeltenis van haren 
lieveling zat te weenen met den rozenkrans in de hand: hoe onze beminde Vader 
het soms pijnlijk uitzuchtte: “ach, Jozef!” als rees voor zijn oogen zijn bebloede zoon 
op. Wat wou ik, na jaren, hun weer spreken over dien lijdensweg: onze zieke 
Moeder moest men sparen. 
 
Waarom zou ik het aan Vader verhalen, aan den goeden ouden man die, sedert hij 
Moeder miste, lijdend was: de wonden in zijn hart hadden zich opnieuw geopend; hij 
zou te bittere tranen hebben geweend bij 't lezen hoe men zijn kind martelde, bij 't 
aanschouwen van die lichtprenten(2), waarop hij den lijdensweg van zijn zoon stap 
voor stap kon volgen. Nu onze beminde Ouders met hun lieven Martelaar vereenigd 
zijn in den Hemel, heb ik heel dien kruisweg gedaan: ik heb bezocht én plaatsen, en 
dorpen, én steden, én bergen, én dalen, én gerechtshoven, én gevangenissen waar 
onze Martelaar is geweest of verbleef. Ik heb overal lichtprenten genomen; heb oog- 
en oorgetuigen van dien tijd - zoowel heidenen als kristenen - ondervraagd en 
onderhoord, Ik heb heel dien weg afgelegd met dezelfde kristene Chineezen die 
Jozef niet verlieten en overal hebben gevolgd. 
 

                                                 
1 A.M.D.G.= Ad Majorem Dei Gloriam = Tot meerdere eer van God. K.M. 
2 Lichtprenten: vermoedelijk diapositieven. K.M. 
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Alhoewel over dien marteldood vele jaren heen zijn gevlogen, toch heb ik Jozefs 
kruisweg gedaan bitter weenende, lijdende, maar ook biddende... 
 
Thans, beminde Broeders en Zusters, wil ik, in ongekunstelde, eenvoudige taal U 
verhalen met de nauwkeurigste bijzonderheden, hoe onze lieve Broeder, gelijkend 
op zijn Goddelijken Meester, stil, onderworpen, zonder klacht geleden heeft; hoe hij 
als een edele figuur van gelaten offervaardigheid, als een ware Geloofsheld ten offer 
viel aan wilden godsdiensthaat. 
Ik zal de lijdensgeschiedenis verdeelen volgens omstandigheden en 
gebeurtenissen. 
 
Zijn laatste brief aan Z.G.H. Mgr Abels 

 
Ad Majorem Dei Gloriam ! 
Monseigneur, 
Er zijn hier tegenwoordig vele en onrustbarende geruchten in omloop tegen de Kerk 
en de kristenen. Moesten al die geruchten waarheid bevatten, dan zijn onze laatste 
dagen geteld. 
 
Zeker is 't dat een groot gevaar ons bedreigt; ook zijn al onze kristenen en vooral de 
Zusters en meisjes van de H. Kindsheid met schrik en vrees bevangen. 
In deze droeve tijden is 't bijzonderlijk de H. Kindsheid die mij groote kommernissen 
inboezemt. Mijn plan is al de kristenen in onze vallei te vergaderen ten einde ons in 
staat van verdediging te stellen. 
 
De heidenen van deze streek en, zooals 't schijnt zelfs mandarijnen, verkeeren in de 
meening dat wij goed gewapend zijn, kanonnen en geweren in overvloed bezitten. 
 
Mocht die vrees hen weerhouden ons aan te vallen! Want slechts een paar jacht- en 
eenige lontgeweren zijn in ons bezit ter verdediging van ons leven. Nochtans, ons 
betrouwen blijft onwrikbaar op God gevestigd en, met behulp Zijner genade, hopen 
wij onzen plicht te doen tot het einde toe. 
Een koerier naar Pakeou gestuurd is teruggekomen met het bericht dat P. Van Hilst 
met de zusters en de kinderen van de H. Kindsheid naar de Pins is gevlucht. 
Mijn kelk en de Contracten van land zijn achter het huis in den hof tegenover den 
grooten houtstapel verborgen. 
 
Ik weet niet of deze brief uwe doorluchtige Hoogwaardigheid zal geworden en of wij, 
op deze aarde, malkander nog zullen wederzien. Wat ook gebeure, wij zijn en blijven 
in Gods handen. 
....Ik beveel mij, de H. Kindsheid en al onze kristenen dringend aan in de gebeden 
van uwe doorluchtige Hoogwaardigheid, en bid U, Monseigneur, ons allen uwen 
Zegen te geven. 
Uw verkleefde zoon in Xto,(3) 
Jozef Segers. 
Lao-hou-keou, den 24 Mei 1900. 
 

 

                                                                                                                                                         
3 Xto is de afkorting van Christo. K.M. 
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Opgelet: de cijfers verwijzen naar de pagina waarbij de foto aansluit. 
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