
Ferdinand Hamer. Laatste portret. 
 
Ferdinand Hamer vertrekt in maart 1900 uit het 
aangename San-tao-ho en verhuist naar de 
missiepost Eul-che-se-king’ti, dat gunstig ligt aan 
de route waarlangs missionarissen reizen, koeriers 
de post bezorgen, en goederen worden vervoerd. 
Eul-che-se-king’ti wordt de nieuwe 
bisschoppelijke residentie. De missiepost heeft, net 
als San-tao-ho, een grote kerk, maar is niet 
beschermd door muren van aangestampte aarde. 
Het onderkomen van Ferdinand Hamer is 
schamel: een lemen hut met een paar kamers. Hij 
maakt zich zorgen over het uitblijven van de 
regens en de toenemende honger. Mensen komen 
in opstand, de anarchie neemt toe. De bevolking 
wantrouwt de christenen. In het oosten van China 
breekt de bokseropstand uit. 
 
Ferdinand Hamer onderkent de ernst van de 
situatie, ook in zijn eigen missiegebied. De 
dreiging van geweld groeit. Hij geeft op 6 juli 
1900 de zes missionarissen die bij hem verblijven 
de opdracht naar San-tao-ho te vluchten. Hamer 
blijft, met vele Chinese christenen, achter. 
 
 

 
 
 
 

Frans De Boeck (1863 – 1917), missionaris in 
Sia-noor (de Ortos).  
 
Frans De Boeck schreef in 1900: “Wij zijn in 
doodsgevaar; laat ons goed voor elkander 
bidden, dat Gods wil moge geschieden!”  
 
Frans De Boeck vlucht in een groep van vijftien 
missionarissen via de Gobi-woestijn naar 
Scheut.  
 
Frans De Boeck zal later naar de missie 
terugkeren. Hij overlijdt in 1917 aan de pest.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Bondgenoten voor Recht en Eendracht’. 
 
Vreemdelingen in China maken een verkeerde vertaling. Zij noemen hen ‘De Verenigde Vuisten’ 
of de ‘Vuisten der Gerechtigheid’, kortweg ‘Boksers’. 
 
 

De stoffelijke resten van Ferdinand Hamer. 
 
Op een paar honderd meter van de 
Zuiderpoort van T’outch’eng wordt Mgr. 
Hamer om het leven gebracht. Zijn lichaam 
wordt later op bevel van de mandarijn 
(keizerlijke ambtenaar) dicht bij de plaats van 
terechtstelling begraven.  
 
Het stoffelijk overschot van Ferdinand Hamer 
wordt in 1901 teruggevonden en opgegraven 
op initiatief van Scheutist Jos Van 
Kerckhoven. De relikwieën worden in een kist 
gelegd.  
 
Tijdens de Culturele Revolutie (1966 – 1969) 
graven de Rode Gardisten het lichaam weer 
op en verbranden het opnieuw. De as wordt 
verstrooid. 
 
 
 



Alphons Bermijn (1853 – 1915).  
De ‘Paulus van Ortosland’.  
 
Alphons Bermijn wordt de Provinciaal van de 
Scheutmissie van Zuid West Mongolië als 
Ferdinand Hamer er bisschop is.  
 
Tijdens de bokseropstand verdedigen 10 
Scheutisten en vele Chinezen zich in het 
christendorp ‘Klein Brugge’ (Siao-kiao  / Xiao-qiao-
pan): Alphons Bermijn, Henri Bongaerts, Gisbert 
Jaspers, Edmond Vereenooghe, Jan Braam, Florent 
Claeys, Edward Van Kan, Jules Bekaert, Jules 
Anicq en Frans Van Den Abeele (pastoor van 
‘Klein Brugge’). Onder leiding van Bermijn 
houden zij bijna twee maanden met succes stand 
tegen de aanvallen. 
 
Paus Leo XIII benoemt Alphons Bermijn in 1901 
tot apostolisch vicaris van Ortos: Bermijn volgt 
Ferdinand Hamer op als bisschop van Zuid West 
Mongolië. 

 
 
 
 
 


