He
erme
enegild P
Poorrt
Als het leeven van P. Hermenegild
H
d Poort zijn nnormale gan
ng had behou
uden en volggens zijn eige
en
verlangeen was verlop
pen, dan zou
uden wij hem
m vandaag – of eerder misschien: hij zou dan zijn 84ste
jaar wel niet gehaald
d hebben – begraven
b
hebbben op het kerkhof van Tao‐yuan buuiten de
psstad van Lu
uanfu of op dat
d van het kklooster van Kao‐kia‐chw
wang, tussen al die anderen,
bisschop
waarmee hij daargin
nds heeft gele
eefd en gew
werkt en op zo’n bijzondere wijze verbbonden is ge
eweest.

Zijn leven heeft die gang
g
niet beh
houden en z ijn einde nie
et in China ge
evonden. Na bijna dertig jaar
daar gew
werkt te hebben is hij in 1947 naar N ederland gekomen en no
ooit meer naaar China terrug
kunnen keren. Hij waas toen zestig jaar oud. H
Hij heeft gron
ndig geprobe
eerd er hier iin te komen en de
d
te volgen. Dat waas zijn aard en instelling: grondig en nnauwkeurig. Hij heeft
ontwikkeelingen der dingen
met toew
wijding verscchillende recctoraten waaargenomen. Mooi werk en
e allerbestee mensen. Maar het
was geen Luanfu, neergens.

Nederlan
nd heeft dezze man gevorrmd, maar CChina heeft ziijn leven gezet en er
zijn stem
mpel op gedrukt. Allereerrst de jonge een oersterke
e, maar doorr kruisen
getourm
menteerde en
n in vervolgin
ng getrainde Kerk van he
et land, waarin de
dingen vvan het evangelie zich in zo’n elemenntaire en naaakte gedaante
vertoond
den in hun beleving
b
om zo’n
z
uiterstee consequenttie konden vragen.
En dan d
de merkwaarrdige broede
erschap van m
missionarisse
en, waarin hij daar
werd opgenomen, met
m die karakkteristieke oppvattingen m.b.t.
m
religieu
us leven
heid en gemeeenschapsbaand, regeltrouw,
buiten de kloosters, broederlijkh
plichtsbeetrachting en
n gebedsleve
en.

Nog onlaangs schreeff hij een der onzen
o
daaroover: “Waar ze
z hier nu no
og naar
zoeken, die ideale co
ommune of communiteit
c
t, die ideale broederscha
b
p en het
Gemene Leveen”, daar zijn
n wij toch zo maar ingevaallen en we hebben
h
echte “G
het vele jaren mogen
n beleven”.

Velen vaan De Wilberrt1 zullen met verwonderring naar die oude man hebben
h
geke ken en hem vaak
niet hebben begrepeen. Er school zoveel in heem van zijn le
even daargin
nds. De wijzee waarop hij steevast
de koerss ging, die hijj had gevond
den, en daar van anderen
n geen inmenging dulddee. De manierr waarop
hij de gro
ondwaarhed
den van zijn geloof
g
en staaat niet omze
eilde, maar recht
r
in de oogen keek. He
et gemak
waarmee hij zijn, door toenemen
nde doofheidd veroorzaakkte, eenzaam
mheid wist tee vullen. Zijn ernst en
1

Verpleeeghuis te Katw
wijk

zijn strengheid, zijn humor en plagerijen. Zijn dagorde en heel zijn gebedsprogram. Allemaal dingen,
die hij zich in China had eigen gemaakt en altijd aangehouden. Typerend was de afbeelding van de
Moeder Gods van Chao‐kia‐ling, die hij na zoveel jaren nog steeds in zijn kamer had staan. Het was
de Lieve Vrouw, die in de bedevaartplaats van het bisdom vereerd werd, waar hij jarenlang pastoor is
geweest en waar hij zoveel voor gedaan heeft. Daar moet hij veel van hebben gehouden.

P. Hermenegild heeft het in zijn leven niet gemakkelijk gehad. Zelf heeft hij het zich ook niet
gemakkelijk gemaakt. De dertig jaren van pastoraat en ordebestuur in China in tijden van onrust en
revolutie, oorlog en internering hebben hem gebeukt. De hoge eisen, die hij zich zelf stelde, en de
nauwkeurigheid, die hij zichzelf oplegde, hebben hem gepolijst. En God heeft dit goud in de oven
terdege beproefd.

Hij mag zich daar nu over verheugen: Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het
geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid…” En wij, die heel dit louteringsproces zich
in hem hebben zien voltrekken, en weten wat dit van hem gevraagd heeft, en misschien wel eens het
hoofd hebben geschud en gevraagd óf dit en waarom dit zo moest, wij, die nieuwe wegen zoeken om
te leven, mogen van hem onthouden, dat het toch wel goed sterven is op de oude…

Mgr. C. Kramer (bisschop v. Luanfu)

