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Franciscus Xavier Nguyen Van Thuân werd geboren op 17 april in het 

jaar 1928 in de stad Hue, de vroegere hoofdstad van Vietnam. Zijn vader 

heette Am en zijn moeder Hiep. Thuân was de oudste van 8 kinderen, en 

zijn familie was een van de belangrijkste van het land.  

 

 

 

Thuân hield erg veel van zijn familie en hij was er erg trots op dat 

een aantal van zijn voorouders als martelaren gestorven waren. Hij 

had grote bewondering voor 2 van zijn ooms: Thuc, die priester 

was, en zijn peetoom Diem, met wie hij lange gesprekken voerde 

over van alles: over God, het leven, de geschiedenis van hun 

familie, hun vaderland. 

 

 



Toen Thuân 13 jaar was, vroeg hij zijn ouders om naar het 

seminarie te mogen gaan, want hij had het gevoel dat God hem 

riep om priester te worden. Zijn ouders waarschuwden hem dat 

het leven in het seminarie zwaar was en dat hij vast en zeker het 

eten niet lekker zou vinden. Maar Thuân was vastbesloten; hij 

paste zich snel aan zijn nieuwe leven aan en at altijd wat hem 

werd voorgezet. Thuân had een heel erg goed geheugen en kon 

dus makkelijk alles wat hij hoorde en las uit zijn hoofd leren. Hij 

werd dan ook snel een van de beste studenten van het seminarie. 

Hij was ook heel sportief en hield van voetballen met zijn 

klasgenoten en van zwemmen.  

 

Thuân groeide op en op 11 juni 1953 werd hij priester gewijd. Zijn 

droom was om in een kleine dorpsparochie te mogen werken, maar 

zijn bisschop, Mgr. Urrutia, zei hem dat dat waarschijnlijk nooit zou 

gebeuren; de bisschop had wel door dat Thuân de eigenschappen 

had om een goed leider te worden. De jonge priester Thuân kwam 

dus te werken in grote parochies in Vietnam. Hij studeerde ook in 

Rome en werd rector van het seminarie.  

 

Thuân hield erg veel van Onze Lieve Vrouw en altijd als hij de 

kans kreeg, ging hij naar Lourdes of Fatima. Op een dag had hij 

het gevoel dat Maria hem wilde voorbereiden op het feit dat hij 

veel zou moeten lijden. Nu was het zo dat Vietnam op de rand 

van een grote oorlog stond en de communisten wilden proberen 

het land onder controle te krijgen. Een aantal van zijn ooms 

vochten heldhaftig voor de onafhankelijkheid van Vietnam en 

sneuvelden uiteindelijk. Onder hen was Thuân’s peetoom, Diem. 

Thuân vond dit heel erg. 

 

In 1967 werd Thuân bisschop gewijd. Zijn motto was: “Vreugde en 

Hoop”. In die tijd lag zijn stad onder vuur van de communisten, die de 

katholieken vervolgden, de Kerk wilden vernietigen en die ervoor 

wilden zorgen dat niemand meer in God zou geloven. Thuân 

bemoedigde iedereen om niet op te geven, om te blijven geloven in 

Jezus. Hij zette er zich met hart en ziel voor in dat de Kerk steeds 

levendiger en sterker zou worden. Hij leidde veel jonge mannen tot 

priesters op, zodat er tijdens de oorlog geen gebrek aan priesters zou 

zijn. Mannen en vrouwen werden door hem getraind om 

verschillende taken in de parochies uit te voeren. Hij wilde dat 

iedereen voorbereid zou zijn op moeilijke tijden. Ook hielp hij 

vluchtelingen; hij stuurde hen medicijnen, rijst, brood en melk.  



Thuân was een hele dappere bisschop die niet bang was voor 

zijn vijanden. Daarom werd hij gearresteerd. Ze brachten hem 

naar een heel armzalig huisje, waar hij alleen privé de Mis kon 

vieren en met niemand mocht spreken. Thuân was erg verdrietig 

dat hij de gelovigen niet meer kon helpen. Hij besloot stiekem 

een boek te schrijven, op de achterkant van kalenderblaadjes, 

met een boodschap van hoop voor de katholieken. Met behulp 

van een jongen die in het geheim de teksten kopieerde, werden 

deze overal verspreid. Toen de communisten erachter kwamen, 

was het al te laat… Het boek was al naar het buitenland gestuurd 

om vertaald en gepubliceerd te worden! Het bestaat nog steeds, 

met als titel: “De weg van de Hoop”.  

 

Omdat dit gebeurd was, werd Thuân naar een veel strengere 

gevangenis gebracht. Hij moest daar de hele dag alleen doorbrengen 

in een kleine, donkere, stinkende cel zonder ramen. Hij mocht er 

nooit uit en mocht met niemand praten. Hij had steeds heel veel 

honger en dorst, en als de bewakers zich lieten zien, was dat alleen 

maar om hem te pesten en te mishandelen. Thuân was erg bang en 

overstuur. Hij bad tot God en vroeg Hem waarom Hij het toestond dat 

hij zoveel tijd moest verspillen in de gevangenis. Maar toen begreep 

Thuân dat hij ook daar, in de gevangenis, van God kon houden en dat 

dat veel belangrijker was dan al het goeds wat hij zou kunnen doen 

als hij niet in de gevangenis zou zitten. Hij kwam tot de ontdekking 

dat God hem nooit afgepakt zou kunnen worden, en dit vulde zijn 

hart met vreugde en hoop.  

 

Thuân werd overgeplaatst naar een andere gevangenis, waar 

hij de andere gevangenen troostte en moed in sprak. Hij bood 

zich altijd aan om de moeilijkste karweitjes op te knappen. 

Het lukte hem op een dag om een klein houten kruisje te 

snijden, dat hij op zijn borst ging dragen. Hij droeg het tot aan 

zijn dood. Het lukte hem ook om de bewakers over te halen 

hem een “medicijn” te laten ontvangen voor zijn maag, dat 

zijn vrienden hem stuurden. Dit medicijn was in werkelijkheid 

Miswijn. Op deze manier kon Thuân vol vreugde stiekem de 

Eucharistie vieren, met een druppel wijn en een kruimel 

brood in de palm van zijn hand. Maar omdat Thuân vrienden 

werd met alle andere gevangenen en zelfs de bewakers hem 

aardig begonnen te vinden, werd hij weer alleen opgesloten… 

Maar nu was Thuân niet langer bang, en hij leerde zelfs zijn 

bewakers Latijnse liederen. 



 

Na 13 jaar werd Thuân vrijgelaten, maar hij mocht niet in zijn 

vaderland blijven. Hij ging naar Rome toe, waar hij medewerker van 

de heilige Paus Johannes Paulus II werd. Hij schreef ook meerdere 

boeken, allemaal vol wijsheid. Op een dag vroeg de Paus hem om een 

retraite te preken voor hem en voor de Romeinse Curie! Thuân nam 

de uitnodiging aan en sprak vol nederigheid over de hoop en over zijn 

ervaringen in de gevangenis. Kort hierna werd hij tot Kardinaal 

gemaakt.  

 

 

In het jaar 2000 werd Thuân erg ziek. Hij nam al het lijden aan met 

groot geduld en was altijd God dankbaar voor alles wat er in zijn 

leven gebeurd was. Toen hij niet meer kon praten, was zijn blik 

altijd gericht op het Kruisbeeld dat aan de muur hing. Hij sliep 

vredig in op 16 september 2002. In 2018 werd hij door Paus 

Franciscus “eerbiedwaardig” verklaard.  

 

 

 

 


