
Kardinaal Franciscus Xaverius  
Nguyễn Văn Thuận

Getuigenis

Élisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng

Stefaan Lecleir

Voorwoord van kardinaal Peter Turkson

’s-Hertogenbosch



7

Inhoud

Voorwoord 9
Inleiding 13

Deel I
Leven en boodschap

 I Jeugdjaren 19
 II Thuận als priester 39
 III Thuận als bisschop 55
 IV Pastorale inzet 63
 V Aartsbisschop en gevangene 83
 VI De kracht van het geloof 115
 VII Bevrijding en ballingschap 133
 VIII Conferenties en retraites 151
 IX Overlijden en zaligverklaringsproces 161

Deel II
Familie van de kardinaal 

 X Voorouders 173
 XI Zijn ouders 179
 XII Broers en zussen 187
 XIII Familiaal leven en inzet van de Ngô’s 191
 XIV Chaos op het eind van de oorlog 199
 XV Familie in ballingschap 205

Deel III
Historie en achtergrond

 XVI Informatie over Vietnamese keizers: de Nguyễn-
  dynastie 219
 XVII Evangelisatie van Việt Nam 225
 XVIII Militaire conflicten in de 19e en 20e eeuw 231

Nawoord 251



8

Bijlagen

 1 Familieleden: extra informatie 257
 2 De kardinaal herdacht in Keulen 265
 3 Woorden van de paus 269
 4 Gisteren en vandaag 273
 5 Belangrijke data 279
 6 Bibliografie 283
 7 Index 293
 8 Geografische kaarten 305



9

Voorwoord

‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’ 
(Mt 5,6)

Kardinaal Franciscus-Xaverius Nguyễn Văn Thuận was mijn 
voorganger in de pauselijke raad ‘Gerechtigheid en Vrede’. Met 
zijn verfijnde culturele afkomst stond hij dicht bij zijn volk en 
haar diepe verlangen. Hij leidde het bisdom Nha Trang van 
1967 tot 1975 en muntte uit in apostolische ijver. In dezelfde 
periode werd Việt Nam verscheurd door oorlog. Als een goede 
herder dorstte hij naar vrede en bevorderde de waardigheid 
van zijn volk. Dat zou hem zijn leven bijblijven.
Deze honger naar meer gerechtigheid en vrede was de rode 
draad van zijn bestaan. Vrucht van zijn persoonlijke ervaring 
en van zijn familie. Dit verlangen naar vrede was geënt op de 
ervaring van landgenoten die stand hielden in tijden van ver-
volging: ze gaven zelden toe aan bitterheid en, te midden van 
harde beproeving, beantwoordden ze haat met geduld.

Kardinaal Thuận werd geboren in een katholieke familie die 
zich inzette in het kerkelijke leven en in de samenleving. Zijn 
voorouders werden vervolgd. Zijn naaste familie had te lij-
den onder de kolonisatie, onder de gruwel van de Tweede 
Wereldoorlog en onder de Indochina- en Việt Namoorlog. Vier 
van zijn ooms ondergingen een gewelddadige dood. Toen het 
communistische Noorden in 1975 Zuid-Việt Nam overheerste, 
verloren zijn familieleden alles definitief: have en goed; ook 
eervolle functies. In hun geloof vonden ze echter de kracht te 
vergeven. Mgr. Thuận hield tijdens al deze beproevingen, nooit 
op te spreken over de hoop. 
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Zijn bisschoppelijke wapenspreuk ‘Vreugde en Hoop’ (Gaudium 
et Spes) typeren hem bijzonder. Deze woorden van het Tweede 
Vaticaans Concilie beleefde hij intensief vanaf 1975. Pas be-
noemd tot aartsbisschop van Sài Gòn  in april van hetzelfde 
jaar, werd hij voor dertien lange jaren van zijn vrijheid beroofd. 
Gedurende de eerste maanden van zijn gevangenschap schreef 
hij duizend-en-één korte gedachten op de achterkant van ka-
lenderbladen. De Heer schenkt ons toch zijn vertroosting, juist 
in de dagen van beproeving! Dat duizendtal kalenderblaadjes 
inspireert vandaag nog christenen wereldwijd. Mgr. Thuận 
bleef ook schrijven toen hij als gevangene werd geïsoleerd. 
Telkens sprak hij over de hoop. Hij trad in het voetspoor van 
de heilige Paulus die troostvolle brieven schreef tijdens zijn ge-
vangenschap.

Bij zijn vrijlating in 1988 bespeurde zijn familie een diepe ziels-
verandering. Mgr. Thuận had een hard fysiek lijden achter zich 
en was ook innerlijk diep geraakt. Hij ging door een tunnel van 
geestelijke duisternis, maar liet de woorden van zijn wapen-
spreuk niet los. In de nacht van zijn gevangenschap, arm als 
Job, verbond hij zich intens met de gekruisigde Christus.
Hoewel hij opgesloten zat, slaagde hij er in de Eucharistie op te 
dragen, vaak in het geheim. Hij verkondigde in dit sacrament 
de dood van Christus en zijn verrijzenis. In werkkampen kon 
hij dit goddelijke leven delen met anderen. Jezus hield hem 
staande in de beproeving en zond hem uit naar zijn medebroe-
ders. Ook naar diegenen die van nature zijn vijanden waren. 
Ze werden geraakt door zijn integere leven en vooral door de 
tekenen van liefde. Sereen en gelovig bood hij zijn vriendschap 
aan. 

Als bisschop van Nha Trang werd mgr. Thuận overstelpt door 
het vele werk. Als gevangene kon hij met de heilige Paulus 
zeggen: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in 
zwakheid volkomen. Dus zal ik het liefst van alles roemen op 
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mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. 
Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne zwakheid, smaad, nood, 
vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik 
sterk.’ (2 Kor 12,9-10).

Dit boek is de vrucht van een hele reeks getuigenissen van 
zijn vrienden, voormalige leerlingen en gevangenisbewakers. 
Vooral zijn jongste zus vertelt over hem.
Kardinaal Thuận maakt deel uit van een natie met een rijke 
geschiedenis. Als katholiek nodigt hij ons uit om met de 
Vietnamese Kerk op zoek te gaan naar Christus om Hem nog 
meer van binnenuit te kennen en te beminnen. Mgr. Thuận 
toont ons hoe Jezus gekomen is voor alle volkeren en hoe Hij 
zijn vervolgde Kerk nabij is.

Kardinaal Thuận nam steeds Gods Woord ter hand. De heilige 
maagd Maria is de moeder van het Woord. In Việt Nam wordt 
ze bijzonder vereerd in La Vang1. Ze hielp hem het evangelie 
uit te dragen. Mgr. Thuận was een apostel, vooral van de hoop 
en de eenheid. 
Aan het einde van zijn leven, getekend door een terminale kan-
ker, vond hij nog de kracht om een retraite te geven voor een 
vijftigtal priesters. Op dat moment, gesterkt door de hoop op 
het eeuwig leven, sprak hij zonder reserve over de roeping van 
elke christen: die van de heiligheid.

In de persoon van deze kardinaal komt de dageraad uit het 
Oosten op ons af: de openbaring van een nieuw leven. Loven 
we de Heer die ons altijd heilige mensen zendt en die ons, zoals 
kardinaal Franciscus-Xaverius Nguyễn Văn Thuận, er steeds op 
attent maken dat God groter is dan het kwaad: de Heer staat 
aan onze zijde, als Vader van de armen en Koning van de vrede. 
We zijn dankbaar voor kardinaal Thuận. Nooit hield hij op de 

1 Zie p. 28-29.
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vreugde en de hoop te verspreiden. Ze worden ons bijzonder 
gegeven in Christus, zelfs als harde beproevingen ons raken.

‘Als Christen ben je geroepen om licht te brengen in de duisternis, om 
‘levend zout’ te worden in een smaakloze wereld, om hoop te brengen 
juist waar de mensheid deze dreigt te verliezen’2.

Rome, 17 april 2020
kardinaal Peter K. A. Turkson

prefect van het Dicasterie voor de 
Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling

2 Nguyễn Văn Thuận, François-Xavier, Sur le chemin de l’espérance, p. 176, 
n° 949. De werken van kardinaal Thuận werden vooral in het Vietna-
mees, het Frans en het Engels gepubliceerd. Waar hij wordt geciteerd, 
wordt dit gedaan vanuit het Frans [nvdv].
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Inleiding

Graag breng ik voor u de bijzondere figuur van kardinaal 
Nguyễn Văn Thuận (Franciscus-Xaverius) tot leven. Ik mocht 
hem regelmatig ontmoeten. Vanaf 2014 vroeg ik aan mevrouw 
Nguyễn Thị Thu Hồng (Élisabeth), zijn jongste zus, persoonlijk 
te getuigen voor Radio Maria Nederland en Vlaanderen. Zo 
raakten luisteraars vertrouwd met het leven1 en de spiritua-
liteit van de kardinaal en met de leden van zijn familie: zijn 
grootouders, zijn ouders Ấm en Hiệp, zijn broers en zussen en 
ooms en tantes. Om meer reliëf te geven aan de woorden van 
mevrouw Thu Hồng wordt haar getuigenis cursief gedrukt.
Mevrouw Thu Hồng wordt vaak Élisabeth genoemd, haar doop-
naam. Dit met het gepaste respect, zoals ik dat leerde van 
haar landgenoten zelf. De kardinaal wordt door haar vaak 
Thuận genoemd. Zo kenden Élisabeth en zijn familie hem. De 
Vietnamezen vertelden mij dat men in hun cultuur zelden 
spreekt over kardinaal Nguyễn, eerder over kardinaal Thuận.
De verschillende getuigenissen zijn chronologisch geor-
dend. De toelichtingen zijn van mijzelf om de biografie volle-
dig te maken. Dit is het eerste en grootste deel van dit boek. 
Dankzij Élisabeth leerde ik ook haar familie kennen; bijzonder! 
Mevrouw Thu Hồng spreekt erover in het tweede deel. Een ver-
dere verdieping kunt u vinden in het derde deel: culturele en 
historische informatie, die helpen bij het dieper verstaan van 
mgr. Thuận. Personen en plaatsen waarover Élisabeth spreekt, 

1 Mgr. Thuận kreeg de titel ‘eerbiedwaardig’; zo mag hij, omwille van zijn 
deugden, als voorbeeld worden aangeboden. Vanaf de zaligverklaring 
is een publieke eredienst toegestaan. Er zijn drie stappen nodig voor 
een heiligverklaring. Eerst ontvangt iemand de titel ‘dienaar Gods’, 
dan die van ‘eerbiedwaardig’ en tenslotte die van ‘zalige’. (Congregatie 
voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen, Sanctorum Mater, Vaticaan, 
2007).
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worden nader toegelicht. De drie delen van dit boek beant-
woorden aan mijn eigen ontdekking. De Vietnamese cultuur 
hecht veel belang aan het familiale milieu en de eigen cultuur. 
Mevrouw Thu Hồng spreekt ook over de geestelijke familie van 
Thuận. Zo wordt duidelijk hoe hij een broer of een vader werd 
van ontelbare mensen.
Voor de namen van plaatsen en personen koos ik voor het ty-
pische Vietnamese alfabet. Eerst komt de familienaam en pas 
daarna de eigenlijke voornaam. Bij vrouwen voegt men vaak 
de term ‘Thị’ toe: ‘vrouw van de familie van’. Tenslotte komt de 
voornaam die het meest wordt gebruikt. Christenen hebben de 
gewoonte om hun doopnaam te vermelden vóór hun familie-
naam. Omdat in deze publicatie vaak sprake is van niet-chris-
tenen, werd de christelijke voornaam tussen haakjes gezet, 
achteraan.2 
Dit werk wordt opgedragen aan al de Vietnamezen die voor 
hun geloof hebben geleden, voor hun verlangen naar onafhan-
kelijkheid en voor hun zorg om de fundamentele waarden van 
hun cultuur te bewaren. 
Ik mocht de kardinaal, en later zijn zus, ontmoeten dankzij de 
zusters cellitinnen in Keulen. Deze congregatie wil mgr. Thuận 
beter bekend maken. Hun aanmoediging en materiële hulp 
maakten een publicatie mogelijk. Ik kon ook steeds rekenen op 
de kostbare steun van hun archief en van de expositie die ze 
professioneel opbouwden: een echo van het verblijf van kar-
dinaal Thuận in Duitsland3, ook van zijn gehele leven en spi-
ritualiteit. Dank ook aan hen die de registraties van Élisabeth 
uitschreven en deze tekst corrigeerden.

In het bijzonder wil ik de Vietnamezen danken die ik ontmoette 
tijdens mijn verblijf in Việt Nam. Ze bevestigden de ingewon-

2 De meeste Vietnamezen in het Westen pasten hun doopnaam aan. 
Élisabeth staat in het doopboek te Việt Nam genoteerd als ‘Isave’.

3 Zie bijlage 2.
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nen informatie en lieten mij zien wat de kardinaal betekent 
voor de lokale kerk. Ik werd diep geraakt door de vreugde die 
deze gelovigen uitstraalden. Ik was getuige van hun dienende 
liefde, in de geest van mgr. Thuận.4 

Ik draag dit werk in het bijzonder op aan dr. Vĩnh Thừa, familie 
van de kardinaal. Hij vertaalde zijn vurig geloof in een daad-
werkelijke inzet voor de allerarmsten. Élisabeth bracht me met 
hem in contact. Vĩnh Thừa had een grote bewondering voor de 
kardinaal, bijzonder voor zijn sociale inzet en tevens wegens 
zijn diepe verworteling in de Vietnamese cultuur. Vĩnh Thừa 
deelt nu in de vreugde van zijn Heer (Mat 25,21).5

Als priester schreef ik dit boek ook uit sympathie voor het 
prachtige geloofsgetuigenis van vele andere gelovigen, die ik 
leerde kennen dankzij de persoon van kardinaal Thuận. Moge 
hijzelf, het verhaal van zijn zus en van deze christenen ook u 
raken!

Stefaan Lecleir, priester

4 Vele van de mensen die ik in Việt Nam ontmoette vroegen mij om hun 
naam niet in een boek te vermelden. Ik besloot om niemand bij naam te 
noemen. Het volstaat dat ze weten hoe onmetelijk ik hun gastvrijheid, 
hun getuigenis – vaak ontroerend – hun geloof en hun naastenliefde 
waardeer alsook hun caritatieve inzet [De voetnoten die niet cursief 
gedrukt staan, zijn van Stefaan Lecleir].

5 Dr. Vĩnh Thừa overleed in september 2020. In bijlage 4 is bijzonder 
sprake van hem.


