Gregorius de Grote
(circa 540-604)
Paus Gregorius de Grote is afgebeeld in pontificale kledij in de
Clemenskerk te Merkelbeek. Achter Gregorius bevindt zich een
baldakijn, afkomstig van oudere
schilderingen.

In het voorjaar van 1893 arriveerde
een groep benedictijnen in Merkelbeek,
die zich vestigde in het complex naast de
Clemenskerk en de Lourdesgrot. Onder hen
bevond zich de man die enkele jaren later de eerste abt zou worden van dit klooster: prior Hermann Renzel.
Merkelbeek trok al vrij snel jonge mensen aan, die zich aan wilden sluiten bij de orde. Eén van hen was de jeugdige kerkschilder,
Wilhelm Jacobs. Als dom Romanus zou hij door abt Renzel be last worden met de decoratie van de Clemenskerk (1901).
Abt Renzel had een verhaallijn bedacht waarin een belangrijke
positie was weggelegd voor de oudste biograaf van Benedictus,
paus Gregorius de Grote. Dat had niet alleen te maken met de
Gregoriaanse koorzang van de benedictijnen. Zijn rol als verteller
over de levens van Benedictus, zijn zus Scholastica en zijn jonge
pupillen, Placidus en Maurus, is zeker zo belangrijk geweest.

Romanus heeft hem niet zegenend
weergegeven, maar als een redenaar,
wiens wijsvinger omhoog gaat om aandacht voor zijn vele verhalen te vragen. Op
zijn schouder zit de duif als teken van de heilige
Geest, de hemelse inspiratie die hem Gods gezangen en verhalen influistert. Je
zou kunnen stellen dat van alle verhalenvertellers in de Clemenskerk Gregorius
de meesterverteller is.

Benedictus
(circa 480-547)
Benedictus staat dicht bij de
entree als het ware om de broeders te verwelkomen. Hij is op
een sobere manier weergegeven, in een zwart habijt.
Benedictus is afgebeeld met twee
attributen: een rijk versierd kruis
in de ene hand en een kromstaf in
de andere. Die staf heeft Romanus zo
geschilderd dat die achter het aureool
langs gaat, wat vrij ongewoon is.
Benedictus stond overigens bekend om zijn
eenvoud, hij ambieerde geen onderscheidingstekens. Voor abt Renzel bood de kromstaf echter een perfecte gelegenheid om
nog een verhaal te vertellen. De krul gaf namelijk ruimte aan het Benedictuskruis,
een gelijkarmig Grieks of oosters kruis, dat al vanaf de elfde eeuw zou beschermen
tegen het kwaad. Dankzij dit kruis zou een jonge benedictijn zijn genezen van een
slangenbeet.

Heel subtiel heeft Romanus in haar oog de eerste opwellende traan weergegeven.
De moraal van het verhaal kan kort zijn, Scholastica staat in Merkelbeek afgebeeld
als de liefde tot God die alles te boven gaat, zelfs de heilige regel. Wat Gregorius
met dit verhaal ook vertelt is dat er twee wegen zijn om tot God te komen:
de moeizame, aardse weg via discipline en onthouding kan zomaar een afslag krijgen naar een directe, hemelse verbinding die op liefde steunt. Ook dat wordt de
broeders voorgehouden: dat hoe heilig de regel ook is, God zomaar kan besluiten
tot een doorsteek.

Scholastica (circa 480-circa 543)

Placidus staat voor de jeugd! Hij is het model voor de
jonge monniken in de abdij, waarvan er ten tijde
van dom Romanus heel wat waren. Gregorius wil
zijn toehoorders ervan doordringen dat Benedictus de mens op weg helpt naar zijn eindbestemming; God. En dat kan al van jongs af aan.

Een van de meest bijzondere verhalen van Gregorius
gaat over de ontmoeting van Benedictus met zijn
tweelingzus Scholastica. Eenmaal per jaar komen
broer en zus bijeen, buiten hun klooster op neutraal terrein, om samen te mediteren en Gods
woorden te overpeinzen. Op een keer stelde zij
voor om het gesprek voort te zetten in de nacht.
Benedictus schrikt en wijst dat af, want de regel
verplicht hem ’s nachts terug te keren naar zijn
klooster. Door haar gebed smeekt Scholastica een
onweer af dat haar broer verhindert te vertrekken.
Dit barst los op het moment dat zij huilt van ontroering.

Placidus (zesde eeuw)

Gehoorzaamheid, nederigheid, maar ook jeugdige onschuld en leeftijdsloze wijsheid, dat alles
houdt Placidus dom Romanus en zijn leeftijdgenoten voor. Dat hij wordt afgebeeld met een bebloed zwaard en een palmtak die hem tekenen als
een martelaar ontstond door een persoonsverwisseling met een andere Placidus. Voor de jongere garde in
de abdij van Merkelbeek moet Placidus toch wel een spannend imago hebben gehad: een broeder die bereid was geweest
om tot het uiterste te gaan en zijn leven te geven voor het geloof. Een held kortom!

David (circa 1040–circa 970 vóór Christus)
David was voor Benedictus bovenal de dichter van de psalmen, liederen die bijzonder belangrijk waren voor de ordestichter en die dan ook een centrale plaats
innemen in de liturgie van de benedictijnen. Op de schildering bespeelt koning
David de harp, waarbij de tekst in de banderol hem voorhoudt: Psallite sapienter,
Zing met begrip.
Koning David wordt in Merkelbeek op buitengewone wijze geëerd, doordat hij als
enige op een troon is geplaatst, onder een rijk versierd baldakijn, omgeven door
gordijnen. Daarmee staat hij haast op één lijn met Christus zelf. De troon van David
is overvloedig versierd met druiven en pauwen, de een als symbool van Christus’
bloedige offer dat leidde tot de Verlossing, de ander van het eeuwige leven dat
daardoor mogelijk geworden is.
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Verhalen op de muur

Bernardus van Clairvaux
(1090- 1153)
Bernardus legt de link naar het kruisoffer: hij wijst op de instrumenten
van de zelfopofferende liefde van
Christus en de verlossing als gevolg daarvan. Niet alleen vieren en
bejubelen de monniken de heilsboodschap dag en nacht door hun
koorzang, maar ook speelt dit een
centrale rol bij het mysterie van de
eucharistie dat aan het altaar plaatsvindt. Bernardus wordt hier, gelet op de
prachtige gebaren van zijn handen, als redenaar weergegeven: hij was beroemd vanwege
zijn preken over de passie van Christus. Vandaar dat hij
de monniken wijst op de arma Christi, de lijdenswerktuigen. Heel bijzonder
is het detail van de wijsvinger die net over de omlijsting van het medaillon
heengaat. Hierdoor bereikt de schilder een bijzonder levendig effect.

Clemens Romanus
(eerste eeuw)
Clemens Romanus heeft als
patroonheilige van de kerk
een prominente positie vlak
bij de apsis aan de noordkant.
Deze paus en martelaar is
met Scholastica de enige die
de monniken niet aankijkt,
Clemens kijkt op naar Christus
als Lam Gods, waar de woorden
omheen staan: Vidi supra montem
Agnum stantem (Ik zag boven op de
berg het Lam [Gods] staan). Hij heeft
het anker vast dat hem naar de zeebodem
voerde. Dit attribuut heeft zich in de christelijke
symboliek ontwikkeld tot een algemeen teken van hoop.
De schildering verwijst onder andere naar een wonder: Clemens werd op zeker
moment verbannen naar de woestijn. De christelijke gemeenschap die hij daar
aantrof moest dagelijks zes mijl lopen voor water. Clemens bad God om water in de
directe omgeving. En toen hij zijn gebed had gedaan, keek hij om zich heen en zag
een lam staan dat zijn rechterhoef ophief alsof hij een plaats aan de bisschop wilde
laten zien; en hij besefte dat het Jezus Christus was die een waterbron aanwees.

Het Clemenskerkje in Oud-Merkelbeek aan de rand van Brunssum oogt van buitenaf als
een bescheiden en sober kerkje. Het herbergt echter een aantal echte pareltjes. De wandschilderingen in het kerkje vertellen prachtige verhalen.
Het boek van Bernadette Hellenberg Hubar, ‘Verhalen op de muur’, beschrijft dit op boeiende en beeldende wijze. Het boek is verkrijgbaar bij het informatiegebouw van het Clemenskerkje. Een echte aanrader! Deze folder licht alvast een tipje van de sluier op.

