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De ruue man stiet den armen ftnaap :u,aest terug (Blz. 248)

Plotseling echter wierp hij de verlammende
stompheid, waaraân hij ter prooi was, met
eene waarlijk Titanische uitbarsting van
toorn van zich af en balde hij de vuisten bo-
ven zijn hoofd, als wilde hij de goden, voor
hetgeen zou geschieden, verantwoordelijk
stellen.

- 
Die ellendige ! riep hij uit. Zij waadt tot

aan de enkels door het bloed en nog heeft de

onverzadelijke niet genoeg ! Haar eigen zoon

moest zij slachten, om rustig te kunnen sla-
pen; \Meg met uwe erbarmelijke zwakheid,

N" 1g

gij, laf, ten doode toe gepijnigd hart! Straf
haar, Tigellinus ! Handel, dood, moorCt, zoo-
als gij zult goedvinden !

- Ik dank u, Cesar ! Slechts één ding moer
ik u verzoeken, indien alles zal gelukken.

- Welnu )

- Gedraag u van nu af aan tegenover
Agrippina zooals ik u zal aanraden. Gij
rnoogt ons slechts behulpzaam zijn door woor-
den en gebaren 

- voor de daad zelve zal ik
zorgen 

- 
en nog eer gij het vermoedt.
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KEIZER NERO



Nog eenmaal aarzelde Nero. Maar daar lag
immers de dolk met de fonkelende kling...

- Zii heeft het gewild ! siste hij tusschen
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HOOFDSTUK XIX

HET PLAN VAN TIGELLINUS

de tanden. Daarna bood hij de Agrigentijn
de hand en sprak met eene doffe stem:

- Het zii zoot

Acht dagen later had Nero met zijne schit-
terende hofhouding de zomerkwartieren in
Bajea betrokken.

Alleen Seneca, die nog eenige gewichtige

staatszaken had af te doen, en Burrus waren
te Rome gebleven; laatstgenoemde met het
oog op het voorgevallene in de woning der

Meneniërs.
Aangezien een militair-tribuun - Pharax

- aan de samenzwering had deelgenomen,

achtte Tigellinus 
- zooals hij met grooten na-

druk v'erklaarde de grootst mogelijke
waakzaamheid noodzakelijk, en niemand kon
in dit opzicht de.n uitstekenden Burrus ver-
vangen.

De waarheid was, dat de sluwe Agrigentijn
den eenigen man, die hem bij den ongeloofe-
lijken aanslag tegen Agrippina hinderlijk kon
zijn, van het tooneel van de op touw gezette

samenzwering wilde verwijderd houden.
Agrippina was na het pijnlijke tooneel in

het cubiculum van haar zoon, niet wedelie
voorschijn geLômen.

Twee lange, troostelooze dagen had zij in
hare vertrekken doorgebracht, om het gevoel

van toorn en wraakzucht te verwerken, dat
haar bijna den adem benam.

Op den derden dag reisde zij onverwachts
met'een klein gevolg af . Pallas mocht haar
zelfs niet vergezellen, Zij 'rvilde zich voordoen
als eene verlatene, eene verstootene... Tot dit
doel koos zij eene verblijfplaats uit, die wel
is waar ook aan de golf van Bajea, maar toch
op vrij grooten afstand van het stadje lag; zij
zou daardoor wellicht den indruk maken van
iemand, die achteratgezet, verbannen was.

rr Hoe ) r moest de geheele wereid verbaasd

uitroepen, < Claudius N.ero houdt slemppar-
tijen tusschen de prachtige zuilen van zijne

Olympische villa; zijn geheele leven is één

roes van genot; en daarboven, in het stille
Bauli, bewoont Agrippina, die hem de keizer-
kroon heeft bezorgd, eene eenvoudige boeren-
ho{stede ! Welk een zoon ! Welk eene moe-
der! l

Te Bauli stond een bekoorlijk, klein land-
huis, dat de keizerin eenigen tijd geleden, als
huwelijksgift voor hare vertrouwde, Accerro-
nia, had bestemd. De roodharige Cordubaan-
sche was echter reeds weduwe.

Men leefde snel in het Rome der Impera-
toren !

Tigellinus werd te Rome oppermachtig,
zelfs in die mate, dat de'senatoren zich 266

verlaagden, hem v66r zijn vertrel< naar Ba-
jea, gehuld in hun wit senatorenkleedij, met
geschenken te overladen.

Waarlijk Rome begon diep te zinken.
Nero en Tigellinus schenen er op uit te zijn

ditmaal meer en overmoediger dan ooit van
den veelbesproken B,ajea'schen zwijmel te ge-

nieten.
Poppea Sabina was de uitverkorene opper-

priesteres van een eeredienst, die uit alle mo-
gelijke genietingen, welke het leven kan ople-
veren, was samengesteld: ziekelijke dweepe-
rijen met natuurschoon en uitspattingen op al-
lerlei gebied.

Tigellinus had intusschen de schoone ki-
tharaspeelster, Chloris, geheel veroverd.

Nero lachte verachtelijk.
Hij herinnerde zich den avond bij Flavius

Soevinus, toen Chloris voor de luisterende
gasten dat aangrijpende, onvergetelijke lied
zorrg.

Tigellinus en Poppea Êabina s,chenen in
dezen roes het vonnis, dat over Agrippina ge-

veld was, geheel vergeten te hebben.
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Alleen gebeurde het nu en dan, dat Tigelli-

nus, bij eene voorstelling van Syrische danse-
ressen, eens te laat kwam, of zich bij eene

andere gelegenheid heimelijk verwijderde,
nog v66r het feest ten einde was.

Ook had het in het oog kunnen loopen, dat
de bevelhebber der vloot, Anicetus, wiens
oorlogsschepen slechts eenige mijlen West-

waarts van Kaap Misenum voor anker lagen,

in den laatsten tijd meer en vriendschappelij-
ker met Tigellinus omging dan vroeger.

In Bajea had echter niemand tijd de han-
delingen van anderen aan een ernstig onder-
zoek te onderwerpen en Nero, de eenige, wien
de zaah ter harte moest gaan, wilde niets lie-
ver dan voortdurend in een staat van verdoo-
ving verkeeren.

Zoo vermoedde dus niemand, dat Anicetus
zich voor e€ne som van drie millioen sester-

tiën had bereid verklaard het vonnis aan
Agrippina te voltrekken.

In het begin van de derde week verzocht
Tigellinus den Keizer, hem eenige oogenblik-
ken van zijn kostbaren tijd af te staan.

- 
'Wat 

is er ? vroeg de Imperator, die reeds

den geheelen dag gebukt had gegaan onder
een angstig voorgevoel.

- Volg mij, zoo gij wilt ! antwoordde de
Agrigentijn. Wij kunnen dan op ons gemak
praten,

Hij bracht den Keizer in de fraaie, bruin
geschilderde kamer, die met'de lange zijde
aan het park grensde. Een klein venster zon-
der glas bood het uitzicht over eene ware zee

van bloeiende rozen.

Re.hts van het venster stond eene kostbare
schrijftafel met pooten van metaal, terwijl het
blad uit een cederboom was gezaagd.

Hier sèhreef Tigellinus, die bijna het ambt
van mederegent bekleedde, dé keizerlijke
brieven aan Seneca en Burrus. Hier had hij
in het voorjaar het bevel ges'chreven, dat Ctho
naar l-usitanië verplaatste; hier had hij dien-
zelfden Otho gemeld, dat de medeplichtigen
van Lucius en Didius Menenius nog altijd niet
gevonden waren; dat men echter het vermoe-
den koesterde, dat eenige aan Otho onderge-
schikte centurio's, voor de zaak van den op-

stand waren gewonnen en Otho dus voor-
zichtig, maar met kracht deze aangelegenheid
moest onderzoeken.

Op dit oogenblik was het fraai geaderde ce-
derblad, dat anders met gewichtige en sierlij-
ke manuscripten was overdekt, geheel ledig.

Slechts twee lange strooken papyrus, de
eene schoon, de andere beschreven, lagen
voor de uit gedreven goud vervaardigde
schaal met eene zwartachtige vloeistof, die tot
inkt diende.

- Gebieder, begon Tigellinus op plechti-
gen toon, ik heb aan mij zelven en vô6r alles
aan de bezorgde Poppq", beloofd de treurige
aangelegenheid, die gedurende de laatste da-
gen van ons verblijf te Rome onze geheele ziel
heeft vervuld - ik bedoel de misdaad van de
Keizerin-moeder 

- zoo mogelijk buiten u om
in orde te brengen. Evenwel, het schijnt on-
mogelijk er u geheel buiten te houden. Ik ver-
zoek u daarom dezen brief over te schrijven
en nog heden aan de Keizerin te doen toeko-
men..De brief bevat alles wat ik, na rijp be-
r,aad, he! noodig geoordeeld. Gij zult dan ge-

durende eenige uren eene rol hebben te ver-
vullen, die bij de groote talenten als tooneel-
speler, door Apollo u toebedeeld, wel is waar
pijnlijk, maar niet onuitvoerba,ar mag worden
geacht. Gij zult u eenvoudig hebben te gedra-
gen zooals vroeger: als de beleefde, onderda-
nige zoon, die niet vermoedt, wat de orinê-
tuurlijke moeder hem heeft toegedacht.

Met bevende hand nam de Cesar de papy-
russtrooli van de schrijftafel.

De brief luidde:

Claudius'Nero Cesar wens"ht zijne geliefde
moeder Agriltpina geluft en gezond.heid!

Tot miin diep leedwezen merft il1op, oeel-
gelief de moeder, dat het plaats gehad hebben-
de tooneel met Sophonus Tigellinus oorzoaft
zal zijn, dat gij geheel oan mij t)en)reemàt.

Ift wil hier niet in beschouuingen treden in
hoeuer de beschuldigingen oan dien man, die,
xolgens zijne eigene oerftlaring, in een hoogst
zenuuachtigen toestand oerfteerde, uaat ol
onu)aar zijn, Ift aeet alleen, dat alle sterûe-
lingen hunne gebreften hebben, zooàat het de
grootste d.waasheià zou ziin u tot een oerwijt
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te maften, u:at aon allen gemeen is. Mij, uw
zoon, past het zeftér het minst, u te ûeroor-
deelen, want uat u ook ten ftwade moge ûor-
den geduià, gij hebt alles gedaan, gii hebt aI-
lecn gedwaald ter uille oan mii.
' De moederliefde is echter dan zelfs nog eer-

uaardig, u)anneet zij op duaaluegen leidt.
Laat ift ftort zijn! lft ooel, dat ift u nog lief-

heb zooals ûroeger en al mijne leûentûreugde
oerbitterd uordt, zoolang tusschen ons ûijand-
schap of onmin bestaat. lft smee\ u daarom,
tracht het oerleden te oergeten en reift mij
ueder de hand, die mij zoo menigmaal - en

uaarliift nooit tot mijne schade, - 
geleid en

àen weg gewezen heeft.
WiIt gii dat, dan zal de geheele wereld ue.

ten, àat uij ons openliift hebben oerzoend. Ift
noodig u uit den d,ag oan morgen bii uu zoon
door te brengen. Tigellinus, dien ift ûegens
zijne oermetelheid denft te straften, heelt se-

dert gisteren Bajea aerlaten. Ift heb den ooe-

figens zao ûaarttefletijften man,, die mij met
de grootste liefde en aanhanftelijftheid i"ient,
naar Rome gezonden, ten einde den uaardi-
gen Seneea zijn zuaren arbeid eenigszins te

terlichten.
Antuoord mij door den slaaf , die u dezen

brief brcngt. Ift hoop, dat gij mijne bede niet
zult oeigeren. Tot u)eerziens, oeelgeliefde
moeder! Vaaruel!
. 

Nero keek Tigellinus vragend a,an. Deze
verzocht echter dringend niet te talmen.

Met een zwaren zucht ging de Cesar voor
de schrijftafel zitten.

Nadat hij het geschrift had gemaakt, begaf
hij zich haastig naar het frigidaiium. Zijn
voorhoofd gloeide; het frissche bad zou hem
goed doen.

Intusschen zond Tigellinus, die zeker was

van de overwinning, den brief rnet een bere-

den bode naar Bauli.
Reeds op het uur der co€na kwam het ant-

woord:
De Keizerin schreef:

Agrippina oan haar geliefden zoon, CIau-
dius Nero.

Ift heb uu brief ontoangen en las daatuit
het oerbliidende bericht, dat àe lang ter-

wachte terandering in uu gemoed eindeliill
heeft plaats gegrepen.

Dat gij Tigellinus nqar Rome hebt gezon-

den, schiint mij eoen oerstandig ols ftiesch
toe. Deze man 

- laat ift u omtrent hem da-
deliift elften twijfel ontnemen - is uu rsfiend

niet. Hij oleit u eerusoudig uit eigenbelang.
Hii utl u beheerschen, om loter partij ûan u
te ftunnen treftlpn. Ift daarentegen, ift, uue
moeder, handelde slechts met de bedoeling, u

selukkis en machtig te mallen en uue heer
schap1tij op ûaste grondslagen 1s doen rusten.

Zich naar zijne moedet te ûaegen - hoeoeel

honderden malen heb tft u dat betoogd -
ftan zelfs helden en half goden niet tot schan-

de stre(lften. De alles oernietigende Cotiola-
nus troft met het leger oan Rome af , wijl zij-
ne moeder zijn geweten had uaftfter geschud.

Maar genoegl lft l1om, en uel 
- 

tlsarom
zou ift het oerzuijgen I - met groote blijd-
schap.

Zorg, dat uij ten minste in den aanûdng
alleen zijn. Wij moeten elftander ueer gaed

begrijpen.
Als het ueder het slechts eenigszins toe-

laat, ftom ift per schip. lh denh een uur na

zonsopgeng bii u te zijn. Alleen Acerronia en

eenige slaoinnen zullen mij oerge.zellen.

Vaaruel!
Tigellinus, die het briefje van Agrippina

geopend had, knikte goedkeurend, en begaf

zich onmiddellijl< naar Poppea, waar de

vlootvoogd Anicetus reeds op hem wachtte.

Toen hij met de blauwachtige papyrus-

strook in de hand, den drempel van Poppea's
cubiculum overschreed, rezen beidén van
hunne zitplaatsen op en staarden hem a,an,

alsof hij eene geestverschijning was.

Ool< de Phenische, Hafdra, die ih het af-
schuwelijke geheim deelde, beefde van ze-

nuwachtigheid, en keek den Agrigentijn met
hare pikzwarte oogen doordringend aan.

- Hier ! fluisterde Tigellinus la,chend. De

ontroering van zijne bondgenooten vermaakte
hem.

Nadat Poppea en Anicetus kennis hadden
genomen van den inhoud van Agrippina's
schrijven, werd besloten den Keizer daarvan
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onkundig te laten, want de verstandige en ge-

loofwaardige toon, dien zij aansloeg, zou ge-

vaarlijk kunnen worden.

- Als zij maar eerst hier is, zei Poppea,
sta ik u borg, dat zelfs de teederste liefkoo-
zingen geen vat op hem zullen hebben. Maar
indien hij leest hetgeen zij daar zoo sluw heeft
neergeschreven, moest hij eens tot andere ge-

dachten worden gebracht.

- Goed gesproken, knikte de Agrigentijn.
Het welslagen van ons plan hangt van eene

kleinigheid af, zoodat zelfs het geringste ge-

vaarlijk zou kunnen worden. Agrippina is on-
ophoudelijk aan het werk. Laat men haar den
tijd, dan gelukt het de oude slang wellicht
nog zich uit den reeds gespannen strik te be-
vrijden.

- Dat verhoede mijne geluksster ! riep Pop-
pea uit. De gedachte alleen reeds jaagt mij
doodsangst aan.

- Wat mij betreft, sprak de Agrigentijn,
ik vrees haar minder dan ik haar haat. Ook
staat mijne ijdelheid op het spel. Ik kan en
mag het onderspit niet delven !

'- \ssn, dat moogt gij niet, doorluchtige
heer ! mompelde Hafdra, in de handen wrij-
vende. Zij meent eene godin te zijn; toon
haar, dat zij eene gewone stervelinge is lDood
haar, en met wellust zal ik het stof kussen dat
uwe voeten hebben betreden !

- Versta ik het goed ? woeg Anicetus.
Zijt gij niet alleen het trouwe, gehoorzame
werktuig van uwe gebiedster, maar koestert
gij zelve ook vijandschap ?

- Ja, heer.

- Maar om welke reden )

- 
Hebt gij Pharax dan niet gekend, den

tribuun ? Toen hij nog een eenvoudige Preto-
iiaan was, beminde hij mij. Spot maar, Ti-
gellinus ! Ook de leelijke Hafdra, die u allen
mishaagt, is werkelijk bemind geworden.
Agrippina heeft hem van mij afgetroggeld...
O, kon ik hair met deze handen worgen !

Zij balde de vuist in de richtins van Bauli.
Haar gelaat was verwrongen, de vast opeen-
geklemde tanden schitterden achter de half-
geopende lippen, wit en scherp, als die van
een jakhals.

Deze onbedwongen uitbarsting van woes-

ten haat maakte op Poppea een overweldi-
genden indruk.

- Bedaar toch ! sprak zij. Agrippina zal
sterven, ook zonder uwe hulp. Schaam u
toch ! Schreit gij )

- O, neen ! Ik schrei niet meer ! Dat heb
ik al lang verleerd. De woede heeft mijne oo-
gen vochtig gemaakt. O, die verterende zucht
naar wraak !

Intusschen had Nero, nadat hij het bad had
verlaten, eenzaam in de koele exedra op eeni-
ge l<ussens gelegen, de marmeren standbeel-
den in de bruinroode nissen bekeken en daar-
na eenige papieren doorbladerd, die hem
door een bode van den Palatijnschen heuvel
waren gebracht.

-Hij had de d,agelijksche berichten van Se-

neca en Burrus vluchtig doorgeloopen, of-
schoon die van laatstgenoemde vooral, din-
gen bevatten. die niet van belang ontbloot
waren. Burnis meldde de gevangenneming

van twee tribunen, die gezworen hadden den
Keizer en Poppea te dooden. Naar de aanlei-
ding ondervraagd, hadden zij geantwoord:

a Onze zwaarden zullen de arme Octavia
wreken ! l

Gedurende eene minuut had de Keizer over

dit voorval nagedacht. Zijne overpeinzing
gold dit ééne punt: ter wille van Octavia ont-
waakt de moordlust; Octavia is dus gevaar-

lijk voor mijne veiligheid !

Even snel ,als deze gedachte in hem was op-
gekorrlen, had hij haar echter met de daaruit
gevolgde verbittering, van zich afgeschud.

Veel meer dan alle berichten van Burrus,
over de meest onverwachte gebeurtenissen,

wekte een brief van Paulo, dien hij als hoofd-
bestuurder van den hofburcht had achtergela-
ten, zijne belangstelling op.

Paulo zond hem namelijk het plan en de

begrooting voor een nieuw, weelderig land-
huis, dat op de heuvelkam tusschen Bajea en
Cuma gebouwd zou worden, een schitterende
getuigenis van de verspilwoede van den Im-
perator, wiens zucht naar weelde hem lang-
zamerhand op een Perzisch vorst deed gelij-
ken.
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Dat was binnen een tijdbestek van eenige

maanden reeds het vijfde monumentale ge-

bouw, dat Nero voor zijn p€rsoon had laten
ontwerpen.

Twee dier prachtige huizen naderden reeds
hunne voltooiïng, want de arbeiders en sla-
ven, die onder het toezicht van architecten,
schilders en beeldhouwers dag en nacht aan
het werk waren, vormden een geheel leger.

- 
Verrukkelijk I mompelde Nero, terwijl

hij zich nogmaals verdiepte in alle bijzonder-
heden. Bij Zeus ! Paulo begrijpt wat een we-
reldbeheerscher toekomtl Zeker, de onkosten
zijn in verhouding tot de uitvoering ! Negen-

honderd millioen ! Ik twijfel of Semiramis wel
zoo vorstelijk heeft gewoond ! Negenhonderd
millioen ! Geld genoeg, bm geheel Alexan-
drië, door alle tijden heen, van lasten en

schattingen te bevrijden !

Hij bleef met het hoofd in de hand zitten.

- Voor wien zaait gij toch, zwoegende
landman in de Delta van den Nijl ) Voor
wien jaagt gij, met gevaar voor uw eigen el-
lendig bestaan, den leeuw, gespierde Mauri-
taniêr ? Voor wien fokt gij uwe kudden, gij,
vuile oeverbewoners van den blauwen Do-
nau ) En gij, Zuid-Hispaniërs en Cappado-
ciërs, uwe vurige rossen ? Voor mij, den Ce-

sar, dien gij nog moet danken, dat hij u zoo-

veel overlaat, dat gij niet van honger omkomt
en verder zaaien, verder jagen en fokken
kunt ! Een heerlijk, Olympisch, zalig gevoel !

Wanneer deze gedachten mij bezighouden,
dan zinkt de aarde spoorloos voor mij in het
niet; dan voel ik, dat de Cesar hooger staat

dan het Noodlot ! Men ontroofde mij, wat ik
lief had: het was een vluchtige dauwdruppel ! !

Maar wat ik beheersch, wat ik kan vernieti-
gen, dat is eene onuitputelijke zee, een oceaan

van nietige, ellendige wezens !

Hij staarde in zinsverrukking naar de zol-
dering. alsof hij door het prachtig geschilder-

de holrtwerk heen, de oneindigheid, den door
de goden verlaten hemel, zag, waarin slechts

plaats was voor één wezen: voor hem zelven !

In deze stemming vond hem zijn adjudant
Tigellinus.

- Gebieder, sprak deze op een toon, alsof

hij een dienstrapport overbracht, morgen
vroeg zal Agrippina hier komen.

- Ik wist het, antwoordde de Keizer ver-
strooid.

- 
'Waar Claudius Nero beveelt, gehoor-

zÀari;rt slechts de stoutmoedigste onder de
stoutmoedigsten !

- Noemt gij de vleiende taal, die gij mij
hebt laten gebruiken, werkelijk een bevel ?

Nero streek zich met de hand over het voor-
hoofd.

- Ja, nu herinner ik het mij ! sprak hij,
alsof hij plotseling uit verre onbekende ge-

westen op de aarde terugkeerde. Ja, ik smeek-
te, ik, die toch met een wenk het eeuwige
Rome kan vernietigen ! Maar gij draagt zelf
de schuld. Ik heb geschreven hetgeen gij mij
hebt voorgezegd.

* Na rijp overleg, Cesar ! Mijn bode deel-
de mij mede, dat Agïippina overgelukkig en
266 zenuwachtig was geweest, dat zij geen

tijd kon vinden om schriftelijk te antwoorden.
Zij laat u honderd teedere groeten overbren-
gen, want zij meent, dat gij tot uwe vroegere

onderworpenheid zijt teruggekeerd.

- Onderworpenheid ? riep Nero, verachte-
lijk lachend. Zij moest toch weten... ! Onder-
worpenheid ! Ik, ik, de Cesar ?

Hij sprong op en liep eenige malen naden-
kend de exedra op en neer.

- 
Vergiffenis ! sprak hij eindelijk. Uwe

hand, Tigellinus ! Gij'zijt een van de weinige
stervelingen, die ik gaarne en van ganscher

harte dankbaar ben. Ik was niet met mijne
gedachten bij de zaak. De berichten van Pau-
lo, ik bedoel: van Burrus... hier, lees zelf ! Zij
komt dus ) En wat moet ik nu verder doen,

want ik heb u toch beloofd...

- 
Wij spreken daarover.nader, viel de ad:

judant hem in de rede. Gij schijnt bijzonder
zenuwachtig. Hetgeen Burrus daar meldt, ver-
nam ik reeds van Poppea. Zij weet alles, die
parel onder de vrouwen ! De twee oproerige
tribunen, die Burrus ontwapend heeft, waren

door Agrippina omgekocht.

- Wie zegt dat )

- Poppe.a. Zij zal het u eerstdaags bewij-
zen. Zwijg er voorloopig over. Zij zlau te ze-



nuwachtig worden en wij moeten toch frisch
en veerkrachtig zijn, indien wij willen slagen.

- Gij hebt gelijk, Tigellinus. Zij moet ont-
zien worden.

- Nog één dag en Nero zal eindelijk be-
vrijd zijn van de giftige adder, die zijn dier-
baar leven onophoudelijk bedreigt ! spral Ti-
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gellinus verrukt. Ga, mijn Claudius ! Gebruilc
het middagmaal met uwe Poppea ! Blijf he-
den met haar alleen t Dan keert de Lalmte in
uw gemoed terug; dan wordt uw hart ge-

staald voor den laatsten beslissenden slag !

Wees gelukkig, Cesar ! Tigellinus zal voor u
arbeiden !

Zoaals overeengekomen was, verliet Agrip-
pina den volgenden morgen Bauli.

Nero, door een- schitterenden hofstoet om-
ringd, begroette haar plechtig aan de lan-
dingsplaats, hielp haar beleefd bij het verlaten
van de bark en kuste har'e handen. Ook Acer-
ronia werd op minzamen toon welkom gehee-

ten.

Agrippina beklom nu met den Cesar de

trappen die naar den breeden, met mirten
omzoomden weg leidden, waar de draagkoet-
sen gereed stonden. Zelfs de weinige schre-
den naar het vestibulum zouden der vorstin
bespaard blijven: zoo streng kwam Anicetus
de eischen der etiquette na.

Een der vrijgelatenen van den Keizer had
intusschen de opdracht gekregen, de bark in
eene der vele bochten vast te meren en voùr
de verpleging van de vermoeide roeiers en de

slavinnen van Agrippina zorg te dragen.
Poppea Sabina wachtte reeds, met ootmoe-

dig gebogen hoofd en de handen op,Ooster-
sche wijze over de borst gekruist, aan den in-
gang van het atrium.

Agrippina had er zich al sedert lang aan
moeten gewennen de schoone Poppea als
iemand van gelijke geboorte naast zich te zien.

Thans vooral echter moest Agrippinâ wel
tot het inzicht komen, dat, wilde zij hier nog
overwinnen, zij den haat dien deze vrouw
haar inboezemde, niet mocht laten blijken.

Agrippina verstond meesterlijk de kunst dit
besluit ten uitvoer te brengen. De deemôedige
houding der jonge vrouw werd glansrijk be-
loond.

Agrippina omhelsde haar, noemde haar
rr dierbare vriendin l, en verklaarde, dat de

lieve Poppea er nog nooit 266 bekoorlijk, 266

verrukkelijk had uitgezien als op dezen mor-
gen.

Onmidclellijk na de aankomst werd er on-
der het linnen dak van het kleine triclinium
een smal<elijk ontbijt gereed gezet. Slechts
vijf personen namen aan dit prandium deel:
Nero, Agrippina, Poppea, Acerronia en de

bevelhebber van de vloot, Anicetus.
De Agrigentijn bleef den geheelen dag on-

zichtbaar. Iedereen geloofde, dat hij op reis
was gegaan. Zelfs werd gedurende den ge"

heelen maaltijd zijn naam niet uitgesproken.
Anicetus en Poppea wisten het gesprek

voortreffelijk gaande te houden. Vooral Ani-
cetus was, tegen zijne gewoonte, bijzonder
spraakzaam.

Elke mogelijkheid van eene verklaring tus-
schen Agrippina en Nero moest onmiddellijk
worden afgesneden. Door Poppea en Acerro-
nia met luide bijvalsbetuigingen begroet, ver-
telde hij de eene zeemansgeschiedenis na de

andere; nu eens hield hij zijne toehoorders in
spanning door te verhalen van de gevaren,
wqlke aan het leven op zee verbonden waren,
dan weder gaf hij eene grap of eene historie
ten beste, of wekte hij de nieuwsgierigheid op
door allerlei raadsels. Zelfs de keizerin-moe-
der scheen soms geheel betooverd te zijn
door zijne levendigheid en vroolijkheid.

Een toeschouwer zou gemeend hebben, dat
aan deze weelderige, van goud en zilver schit,
terende tafel, niets dan ztriver levensgenot,
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kalme gernoedsrust, onverstoorbare vroolijk-
heid heerbchten,

Agrippirra vo,erde echter in haar binnenste
strijd met een zelàzazarn, onbehagelijk ge-

voel. Dat zij nog achterdochtig was, merkte
Poppea zeer goed op aan de trourv doorge-
voerde voorzichtigheid, waarmede zij eerst
dan van een schotel iets gebruikte, wanneer
Nero of zij zelve was voorgegaan.

Eenmaal, toen Agrippina juist het hoofd
omwendde, maakte Poppea den Imperator,
met eene slechts voor hem begrijpelijke hand-
beir-eging, op dit feit opmerkzaann.

Nero fronste de *enkbrauwen. Agrippina's
angst scheen hem het duicielijkste bewijs van
hare schuld. Met den wijsvinger pchreef hij
spelenderwijze eene groote rr B l op de tafel.
Poppea's oogen schitterden van voldoening.
Zij wist dat die rr B r Briiannicus moest be-
teekenen.

Het prandium was uitstekend.

Reusachtige oesters en zachte, van de graat
onidane forellen; het voortreffelijkste wat ooit
een Romeinsche kok had bereid: twee pa-
steien, de eene uit leeuwerikkenhersenen, d.e

andere uit gestoofd reevleesch bestaande, m,et

iwintig. verschiliende kruiden toebereid,
vruchten uit de beroemde Campanische kas-

kortom, het uitgezochtste op allerlei
gebied werd door de sierlijk uitgedoste be-
dienden aangebracht, terwijl de in sneeuw af-
gekoelde, parelende wijn reeds door zijn heer-
lijken geur de zinnen bedwelmde.

De e,enige echter, die van al deze heerlijk-
heden waarlijk genoot, w-as de Cordubaan-
sche. Zij was niet te verzadigen en meer dan
eene.hartversterkende schaal liet zij naar bin-
nen glijden, met den.vurigen wensch dat de

vervelende dagen op Bauli nu werkelijk een

einde mochien nemen.

Hoe geheei anders genoot men hier in het
luchtige velarium van het vergankêlijke leven.

Dank zij het noodlot, wàs zij van haar hui-
veringwekkenden echtgenoot bevrijd; nu ont-
brak nog maar het onbezorgde leven vol af'
r,r'isseling van voorheen en... eeh plaatsver-
vanger voor den doode ! Anicetus, bij voor-
beeld. Terwijl hij daar zoo gezellig zat te

prdten, begreep zij volstrekt niet wtiarom zij
vroeger zoo weinig acht op hem had gesla-
gen.

Wat bleef er nu. over van haar belachelijk
visioen in het parL van Scevinus I Zijne thans
zoo levendige oogen hadden zich toen ploise-
ling gesloten... Hij scheen dood'te zijn...l Dar
wil zeggen, zij begreep terstond, dat het
slechts'zinsbegoocheling r!'as, maar toch: zij
zag het ! Groenachtig water stroomde over
zijn gelaat. De mond was vertrokken, bleek,
afschrikwekkend. En achter hem het beeld
van Pomona, dat op eenmaal de gelaatstrek-
ken van de Keizerin-moeder had aangeno-
men... Dwaasheid !

Gelukkig had de wijze Egyptische Epicha-
ris terstond eene gunstige uitlegging aan haar
droom gegeven.

Zij had voorspeld, dat de vlootvoogd haar
eenma,al eene veilige haven zou binnenlei-
den... J", ju, zoo was het... I Het was natuur,
lijk slechts beeldspraak gev;,eest: die haven
kon evengoed eene gelukkige echtelijke wo-
ning zijn...

Het was v,'erkelijk dom van haar, dat zij
niet vroeger op dat slimme denkbeeld was ge-
l<omen I Zij zou zich dan die ongelukkige ge-
schiedenis met Pharax bespaard hebben, die,
niettegenstaande hare nageltjes en tandjes
maar niet tam had willen worden. Zoo dwaa],-
den hare gedachten van den een naar den an-
der en begon zij de to.ekomst hoe langer hoe
rooskleuriger in te zien.

Gedurende de middaghitte hielden alle be-
woners en bezoekers van de villa eene korte
rust en twee uren vôôr het begin van den
hoofdmaaltijd, vond men ellcander in de exe-
dra het koelste vertrek in de prachtige wo-
ning weder terug en droeg de zangeres Chlo-
ris eenige liederen voor.

- 
Verrukkelijke Chloris, sprak de Keizer,

toen zij voor de tweede maal de kithara liet
zinken, nu nog één lied, dat wij in langen tijd
niet hebben gehoord. Zing ons nu nog eens

het zachte, welluidende: ,, Glgheia mater l
voor !

- Glykeia mater... - 
a O, lieve moe-



-281 -
der... )) - was de eerste regel van een'gelief-
koosd Dorisch volkslied.

Alle aanwezigen, boven allen uit Poppea
en Anicetus, juichten den Cesar luide toe, en
Agrippina liet zich werkelijk misleiden door
deze fijngevoelde opmerkzaamheid.

Zij was thans overtuigd, dat de jonge Kei-
zer haar weder geheel toebehoorde. D'at Ne-
ro's stem, terwijl hij de uitnoodiging aan

Chloris deed, een weinig gebeefd had, legde

zij geheel ten haren gunste uit.
Hoe haar trots ook geleden, hoe hare zucht

om te heerschen zich ook verzet had tegen den
halsstarrigen knaap, die haar zô6 àriest,266
onverwacht over het hoofd was gegroeid; hij
was en bleef toch haar teeder geliefde zoon !

En toen nu de zangeres het lied aanhief
met al den gloed van hare hartstochtelijke
ziel, toen klonken die woorden rr Glykeia ma-
ter >>, 266 verrukkelijk, 266 betooverend, dat
Agrippina, de meesteres in zelfbeheersching,
voor een oogenblik vergat, wat zij aan hare

hooge waardigheid verschuldigd was.

Hare oogen werden vochtig; twee heldere
tranen schenén gereed over hare wangen te

rollen... weilicht ais zoenoffer voor zoo me-

nige bloedige daad, die door geen gebed meer

kon worden goed gemaakt.
rr Glykeia mater )) zong de Rhodische... en

intusschen naderde het oogenblik meer en

meer, waarop de aldus gevierde in het ver-
derf zou worden gestort.

Te vier uur in den namiddag, nadat alle
huisgenooten en een aantal gasten bijeen wa-
ren, werd de coene geopend.

Der Phenicische, Hafdra, was, op haar
dringend verzoek, de eer te beurt gevallen, de
gebruikelijke kransen uit te deelen. In gol-
vend rood gekleed, ernstig, langzaam, als
gold het eene gewijde, heilige handeling, na-
derde zij de feestelijk versierde tafel.

' Boven op hare piatte mand lag een krans
van witte rozen, die zich door zijne schoon-
heid en reinheid van aIIe overigen onder-
scheidde.

Met schitterende oogen naderde zij de eere-
plaats, w,aar de trotsch lachende Agrippina,
tusschen den Keizer en den bevelhebber van

de vloot, op zwellende kussens lug uitge-
strekt. De vertrouwde van Poppea hief den
geurigen, als een diadeem gevlochten krans,
zegevierend omhoog.

- Rozen uit Cumae ! spr,ak zij bevend. De

schoonste uit geheel ltalie. Claudius Nero, on-
ze heer en gebieder, bestemde ze voor u !

Voor u alle,en, deze onderscheiding ! Rozen,

als van den bruidstooi van Proserpina, de go-

din des doods, zoo rein en zoo koninidijk !

Anicetus ontstelde bij deze onverstandige
verklaring en wierp haar een woedenden blik
toe.

Hafdra lachte, als verachtte zij den schan-

delijken handelaar, die, ter wille van het
geld, verraad pleegde en een moord zou be-
gaan, terwijl zij millioenen en nogmaals mil'
Iioenen zou hebben willen geven, indien zij
zich had mogen wreken.

Met een gel,aat, dat bijna trotsch was te

noemen, schreed zij verder.
Agrippina had op de toespraak van hare

geheime vijandin weinig acht geslagen.

Kalm zette zij den doodskrans op het hoofd
en iiet zelfs toe, dat Anicetus met eene eer-

biedige en hoffelijke buiging, de haarnaald,
een prachtigen saffier, terecht plaatste.

Gedurende eenigen tijd reeds had haar blik
peinzend op de vroolijke Poppea Sabina ge-

rust. Hoe gemakkelijk viel het deze van
schoonheid stralende vrouw, den Cesar te be-

lieven !

Bij Zeus, tegenover iedere andere zou

Agrippina het in bekoorlijkheid hebben dur-
ven opnemen, zelfs tegenover Poppea ! Hier
echter wilde het noodlot, dat zij de moeder

was.

Lachend deelde zij hare overpeinzing aan

Anicetus mede.

- Gij zult mij moeten toestemmen, ging
zij na eene pauze voort, de strijd is te onge-
lijk. Het voortreffelijkste wapen is mij ont-
zegd. IL kan mij daarmede troosten.

Anicetus was geheel vervuld met de ge-

dachte aan zijne plannen en verstond haar
verkeerd. Hij ontstelde hevig.

Toch bracht hij, inwendig lachend, den be-
ker aan de lippen en dronk op de voorspoedi-
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ge reis, die hij de als eene bruid getooide Kei-
zerin-moeder had bereid.

De nacht was reeds ingetreden, toen Agrip-
pina van hare rustbank opstond, om naar Bau-

Ii'terug te keeren.

De maan stond boven de Leugarische ber-
gen én goot haar kalm schijnsel uit over de
schitterende golf, de tallooze tempels, thea-
ters en villa's, die langs den oever waren ge-

bouwd. Nero bracht zijne moeder tot aan de

aanlegplaats en de meçste gasten volgden.
Tot aller verbazing was de bark niet ter

plaatse. Uit de bocht, waar zij gemeerd had
gelegen, klonken verschillende stemmen door
elkander.

- 
'Wat rrloet dat beteekenen ? vroeg Ani-

cetus.

- De bark is lek, antwoordde een der

roeiers.
Agtippina fronste de wenkbrauwen.

- Onbegrijpelijk ! Wie kan daaraan schuld
hebben ) Gij, Androcles ?

- Gebiedster, mijn leven...

- Zwijg! viel Nero hem in de rede. Mor-
gen zal worden uitgemaakt, wie de schuldige
is. Cassius, breng die mannen in de gevange-

nis ! Lieve moeder, laat door zulk eene klei-
nigheid uwe goede luim niet bederven. Hon-
derd schreden van hier ligt de prachtige bark
die de naar weelde hakende Anicetus mij, ee-

nige dagen geleden, ten geschenke heeft ge-

geven. Vooruit, Euristhenes ! Alle roeiers

naar boord ! Zie zoo, moeder. Rust een wei-
nig uit op deze steenen bank ! Binnen eenige

minuten vaart gij uwe bestemming tegemoet.

De woorden bleven hem bijna in de l<eel

steken; de tong kleefde hem aan het gehe-

melte, maar hij kon niet meer terug. Het
moest zoo zijn, ter wille van de rechtvaardig-
heid, van zijn eigen geluk, van de veiligheid
van Rome, want hij zelf was immers Ro'
me... ?

Een regelmatig geklots kondigde de nade-

ring aan van het weelderig ingerichte jacht.

Anicetus had het vaartuig met de stoutmoe-

digste onder zijne zeesoldaten bemand, die
thans met de onschuldigste gezichten op de

L'anken zaten en op het teeken van den kom-

mandant, de riemen in het water hield, ten
einde het jacht in zijne vaart te stuiten.

Eene plank met tapijtstof bekleed werd
naar den wal geschoven, Agrippina omhelsde

den Cesar en de marmerbleeke Poppea, reik-
te Anicetus de hand, knikte de overigen be-
leefd toe en ging door Acerronia en eenige
slavinnen vergezeld, aan boord.

In het midden van het schip bevond zich
een Perzische troonhemel, waaronder een

aantal zachte rustbedden waren nedergezet.
Agrippina ging liggen, haar gezelschap

schaarde zich"om haar heen, allen jonge

meisjes in rooskleurige tunica's: Galathea in
den kring der Nererden.

Van de landzijde klonk een l,aatste < Vaar-
wel r; daarna strekte de kapitein van het
jacht de rechterhand uit. Twee fluitspelers
hieven eene streelende melodie aan:. rr O,
goddelijke Bajea ! )) en op dezelfde maat be-
gonnen de soldaten te roeien.

Het schip maakte eene zwenl<ing naar de

linkerzijde en zwijgend zette men l<oers naar
Bauli.

Het was 'een verrukkelijke nacht. De zacht
gekuifde golfjes schitterden in het licht der

volle maan. De nog even zichtbare kaap Mi-
zenum, de met villa's bezaaide heuvels, de

hooge pijnbosschen, alles scheen zich te ba-
den in zilver en sneeuw.

Zilver en sneeuw blonk aan de bladen der

riemen, droop langs de stangen van den bal-
dakijn op het dek en bracht verkoeling aan
voor de afgematte ziel.

Agrippina ondersteunde het hoofd met de

linkerhand, met de r'echter hield zij het kind
van een harer vriendinnen omklemd.

Het wichtje sliep. De zachtblauwe hemel,
de met geuren vervulde lucht, het welluiden-
de fluitspel, alles te samen werkte onuitspre-
kelijk bedarend.

Een vriendelijk lachje speelde om haar

mond. Na langen tijd voelde zij zich weder
geluld<ig.

'Welk een onvergetelijke dag ! Alles, alles

keerde zich ten goede ! Haar zoon had op-
nieuw de grenzen gevonden, waar haar moe-

derlijk gez^g aanving,
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Hij had beloofd deze grenzen te zullen eer-

biedigen, onbepaald vertrouwen in haar te
stellen, naar haar raad te luisteren, zoo lang
zij leefde !

Dat was de terugkeer tot het verleden, tot
de Keizerlijke macht, tot de opperheerschap-
pij over het wereldlijk.

O, die heerschappij was zoo verleidelijk,
zoo heerlijk, zoo rijk aan gevolgen.

Wat zou de in haar gezag gestelde Keizerin-
moeder, niet juist thans beslissend kunnen
werken, omverstooten en vernietigen I 'Weg

het lage gepeupel, dat Rome tot ééne groote

taveerne verlaagde.

W.g met dien goochelaar uit Agrigentum
en zijn verwijfden, krachteloozen aanhang !

Er moest orde heerschen in het rijk van Au-
gustus,orde tot elken prijs ! De Parthen zou-
den zich bukl<en, zooals de honden bij het
woedende gebrul van den leeuw ! De Germa-
nen daar ginds aan de Logana,.zou zij ééns

voor altijd in het stof doen buigen en zoo met
één slag een zegevierend einde maken aan
den eeuwigen strijd tusschen Rornein en Ger-
maan.

Die angstverwekkende, blondgelokte reu-
zin Germania, die Varus verslagen en aan
Augustus tranen van spijt ontlokt had, zou
beven en op de knieën zinken voor Agrippina,
voor Rome's Keizerin !

Slaapdronken zonk haar hoofd in de kus-
sens. Ontelbare bekoorlijke genién, zegepal-
men zwaaiend boven het hoofd des Impera-
tors, doemden voor h,aar geestes-oog op, één

dichte, eindelooze, fantastische wolk I Zij
sloot de oogen. Een uitdrukking van innige
zaligheid kwam op haar gelaat, als te voor-
schijn geroepen door het spiegelbeeld van een
heerlijk visioen...

Daar, plotseling, een vreeselijk gekraak,
gedruisch, gestommel, een door merg en been
dringende angstkreet...

Het vaartuig van Anicelus had zich als
van zelf in drie deelen gesplitst, waarvan het
middenste met den baldakijn, loodzwaar in
de diepte zonk.

Eer Agrippina nog volkomen ontwaakt

was, hoorde zij reeds aan alle zijden het bor-
relen van het donkere water.

De zoutachtige vloeistof drong haar in neus

en ooren; zij verloor bijna het bewustzijn.
Eindelijk kwam zij weer boven. Zij hoorde

de jammerkreten der gillende Acerronia.
Het hart der Keizerin kromp ineen van on-

uitsprekelijke smart. Het was niet de dood-
angst, die hare keel zoo meedoogenloos toe-
kneep, maar de vreeselijke waarheid, die zij
thans geheel doorzag.

Zonder een enkel geluid te geven, greep zij
een van de Korintische houten pilaren, die
van den baldakijn los gerukt was en in het
water ronddraaide.

- Wee mij ! zuchtte Acerronia, gedachtig
aan de gesloten oogen van Anicetus in haar
droom. Met de kracht der wanhoop zworn zij
naar het grootste der beide vlot gebleven ge-

deelten van het schip.

- Redt mij! gilde zij. Reeds had zij een
der roeispanen omklemd, Redt mijt

Niemand bekommerde zich echter om hare
angstkreten

- Ik ben de moeder van den Imperator !

voegde zij er bij.
Nauwelijks waren deze noodlottige woor-

den over hare lippen, of een hagel van riem-
slagen k*'am op haar druipnat hoofd neder.

Met verpletterden schedel zonk de eens zoo
levenslustige Acerronia in de diepte. Op het-
zelfde oogenblik.verstomden ook de jammer-
kreten der slavinnen.

Agrippina echter, door den drijvenden pi-
laar voor de blikken der sluipmoordenaars
verborgen, dreef langzaam naar het midden
van de golf.

- Christina, mompelde zij, Christina, komt
gij u wreken )

De doodsangst, door het jonge meisje eens
uitgestaan, dat, naar hare meening, ju*-
merlijk verdronken was, trad haar met vree-
selijke duidelijkheid voor den geest.

Zij had het huiveringwekkende gevoel, als-
of eene onzichtbare hand haar naar de diepte
trok. Voor de eerste maal in haar leven voel-
de zij berouw over eene misdaad, want deze
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vrijgelatene had haar van het eerste oogenblik
af eene ongewone'sfrnpathie ingeboezemd.

Agrippina had tegen haar eigen gevoel ge-

handeld, toen zij in.haar vervolgingswaanzin
het vreeselijk vonnis had geveld....

Ach, en hij; de gevloekte, de tweede Ores-

tes ! Dagteekende de wrok tegen zijne eens

zoo teeder geliefde moeder, niet van het
oogenblik, dat hij had moeten strijden om die
ééne, die hij zijn geluk noemde ?

Als zoovele bliksemstralen schoten deze

gedachten haar door het brein.
Daarna werd het stikdonkere nacht in hare

ziel. Zij aarzelde of zij geen einde zou maken
aan hare vreeselijke marteling, of zij den pi-
laar niet zou loslaten en met eene laatste ver-
wensching tegen den lagen moordenaar op de

lippen wegzinl<en in den donkeren afgrond.
Eén ding echter deed haar volharden: de

wensch om den misdadiger te straffen. Gelijk
Christina's zwakke krachten eenmaal ge-

staald waren door hare vertrouwende liefde,
zoo putte het doodelijke gewonde hart van
Agrippina nieuwen moed-uit hare wraak-
zucht,

Nadat de trawanten van Anicetus hun werk
volbracht meenden te hebben, beetegen zii
eene roeiboot, die tot nu toe aan het oog ont-
trokken was geweest, lieten de beide overge-

bleven gedeelten van het jacht zinken en keer-
den, verheugd over het welslagen van hunne
daad, naar Bajea terug

Reeds begon het te dagen, toen zij aan wal
stapten. Anicelus was driest genoeg, offi,
nietteggenstaande het kalme weder, de mare
te verbreiden, dat Agrippina bij haar terug-
keer naar Bauli, schipbreuk had geleden.

Geen mensch geloofde het, maar iedereen

nam den schijn aan, alsof men er vast over-
tuigd was. Tigellinus had immers gezegd, dat
er zulke gevaarlijke klippen in de golf wa-
ren...

Het jacht van Anicetus had wellicht grooie'
ren diepgang dan de gewone plezierjachten,

en de koopvaardijschepen, die van Puteoli
kwamen; nannen hun koers noordelijker. Ti-
gellinus was van die zaken op de hoogte en

aangezien hij op dit oogenblik de macht in

h,anden had, oefende men geen ontijdige cri-
tiek uit.

Nero, wien de Agrigentijn onmiddellijk na
den terugkeer der zeesoldaten, kennis had ge-

geven van het gebeurde, sche.en, hoe weinig
ook verrast, toch diep getroffen te zijn.

- Gij hebt mij een slechten raad gegeven,
zuchtte hij.

J., ju, ik weet wat gij zeggen wilt; ik ge-
loof u : zij heeft mij naar het leven gestaan.
Maar toch... toch had ik haar liever moeten
verbannen,..

- Verbannen ! riep Tigellinus uit. Hoe
weinig kent gij, gebieder, de eigenaardighe-
den van zulke misdadigsters ! Torenhooge
wallen zijn niet voldoende, om haar onscha-
delijk te maken. 7ij breken zelfs door de mu-
ren van den Mamertijnschen kerker en ont-
vluchten uit de diepste mijngroeven van Sar-
dinie. Ik zal een dankoffer doen ontsteken,
opdat die vreeselijke vrouw niet uit het doo-
denrijk terugkeere om nietrwe onheilen te
stichten !

* Zii zal terugkeeren ! sprak de Keizer
huiverend. lk zie haar reed's, hoe zij elken
nacht aan mijn leger zal komen, als eene
bleeke spookgestalte; hoe zij mij de borst zal
toonen, die mij heeft gevoed, hoe zij mij hij,
gend zal verworgen... !

- Moed ! hernam de adjudant. Moet ik
het voor de honderste maal herhalen ? Zij
heeft loon naar werken ontvangen ! Zij wilde
niet ,alleen den,zoon clooden, maar den Ce-
sar. De zoon had haar vergiffenis kunnen
schenken, de Cesar nimmer.

- Er vaart mij eene huivering door de le-
den, steunde hij sidderend. Ik kan niet in
woorden uitdrukken wat ik gevoel, maar ik
lijd onuitsprekelijk I

- Denk aan Brutus I Hoe dikwijls, dierbare
Cesar, heb ik u dien naam rêeds voorgehou-
den ! De zonen van Brutus hadden alleen je-
gens den Staat misdaan; het leven van hun
opvoeder was hun heilig gebleven. Toch aar-
zelde Brutus geene seconde om met heldhaf-
tige kalmte het doodvonnis uit te spreken. Hij
verloochende hetgeen tienduizendmaal ster-
ker is dan alle kinderlijke liefde op de wereld:



de vaderliefde ! Neen, Claudius Nero, hetgeen
gij hebt doen geschieden, was prijzenswaardig
en billijk. De geschiedenis zal u ter wille van
deze daad evenmin een lauwerkrans onthou-
den als zij het den consul gedaan heeft ! Ga
slapen, Cesar ! De dag is nog niet aangebro-

ken. Gij hebt'rust noodig !

- Ik kan niet slapen ! Duizend gedachten

doorkruisen mijn brein, oude, lang verbleekte
herinneringen... vooral uit de eerste dagen van
mijne jeugd ! Wat was ik gelukkig toen ik nog
speelde op hare knieën ! En later ! Hoe rein
en vrij was mijn hart ! Wanneer ik mij aan
hare voeten nederzette, dan keek zij peinzend
op mij neer; hare trekken waren zoo zaeht,
zoo lief ; ik voelde dat ik bemind werd...

- Gebieder, ik bezweer u...

- Eens... ik herinner het mij nog duide-
lijk, ging Nero voort... het was in December,
kort v6ôr de Saturnaliën... De zon neigde ter
kimme. Wij zaten in den oecus, terwijl mijn
vader met zijne vrienden nog om den disch
lag. Zlj nam mij op haar schoot. Gij zult mij
eenmaal eer aan doen, sprak zij peinzend. Op
de tafel, bij het raam, lag een lauriertak, dien
ik geplukt haà. Zlj nam hem op en vlocht er

een kroon van voor mij. Daarna lachte zij en
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noemde mij haar lieveling; haar koning en
haar afgod. Zij kuste mij...

Overweldigd door verterend berouw, wierp
Nero zich op het rustbed 'en verborg het ge-

Iaat in de kussens.

Tigellinus begon zich hoe langer hoe min-
der op zijn gemak te gevoelen, angstig zelfs.
Na eenigen tijd te hebben nagedacht, sprak
hij op hartroerenden toon :

- Goed ! Laat uwe tranen vloeien, godde-

Iijke Cesar ! Zij gelden uwe kindsfeid, die im-
mers aan de gelukldgste onder ons een eeuwig
verloren, zalige droom toeschijnt. Overmand
door de tooverkracht der herinnering, voelt
gij thans niet, dat dit alles reeds lang begra-
ven is; dat de liefhebbende moeder, die haar
zoon c,p den schoot heeft gewiegd, is onder-
gegaan in een poel van ellendige heerschzucht

en smadelijk êigenbelang, en niet, zooals gii
u voorstelt, in de blauwe wateren van de golf
l'an Bajea. Laat uw-e tranen vloeien, Cesar, en
breng, zoo gij wilt, een zoenoffer aan hare na-
gedachtenis. Maak uwe herinnering vrij van
al het misdadige, dat haar aankleefde ! Ver-
geet de tallooze offers, die zij gemaakt heeft !

Schenk haar vergiffenis, en hef dan blijmoe-
dig het hoofd op, om opnieuw te stralen, te
heerschen en td genieten ! !

Uren lang hield Agrippina den pilaar om-
klemd, die haar van den eeuwigen nacht in
de diepte scheidde. Zij ctracht aan haar slacht-
offer, aan Christina.

En zie, het rn'as alsof de goden zich ter wille
van die gedachte over haar wilden erbarmen.
In denzelfden vreeselijkdn toestand wedervoer
haar een gelijk lot als aan de vrijgelatene van
Nicodemus.

Reeds was haar lichaam bijna verstijfd van
het koude water; zij voelde nog slechts het
kloppend hoofd en de beide armen,die met
hare laatste krachten den pilaar bleven om-
spannen.

D'aar verscheen in de richting van het Mise-
nische voorgebergte eene bark, die, met bloe-
men beladen, op weg was van Cajeta naar
Puteoli.

Met de kracht, die alleen de wanhoop kan
schenken, riep Agrippina zel/en-, achtmaal
over de door de maan beschenen watervlakte,
totdat een wuivende doek en het geroep van:
rr Houd moed I r haar antwoord gaf . Vijf mi-
nuten later was zij in veiligheid.

Hunne eigene oogen niet vertrouwende,
sprakeloos van verbazing bogen zich de

schippers voor deze onverwachte verschijning:
Agrippina, de Keizerin !
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Allen kenden dat ernstige, sprekende ge-

laat, zoo niet uit eigen aanschouwing dan toch
van de tallooze borst- en standbeelden, die
overal, waar Romeinen woonden, de open-

bare pleinen, zelfs in de kleinste gemeenten,

versierden.

Niemand waagde het te spreken. De doode-
lijk afgematte vrouw, werd benedendeLs ge-

bracht; men bezorgde haar doeken en droge

kleederen, waarbij het toeval wilde, dat de

dochter van den hovenier, een negentienjarig
meisje, mede aan boord was.

Nauwelijks was Agrippina een weinig be-
komen, of de onbeschrijfelijke woede, die
door den strijd met de golven op den achter-
grond was geschoven, maakte zich opnieuw
en met drievoudige heftigheid van haar mees-

ter,

Die ellendige moordenaar ! Zijnp lieve
woorden, de warme handdrukken, de teedere
omhelzingen, het vurig begeerd,e rr Glykeia
mater l, kortom, al het voorgevallene in de

villa te Bajea, was dus niets dan eene snoode,
lage, schurkachtige comedie !

En zij, Agrippina, die anders alles doorzag,
zij had zich laten misleiden ! De schaamte

daarover drukte haar bijna nog meer ter neer
dan de vreeselijke ontgoocheling van het moe-
derhart.

Zij bedwong hare razende woede. De
wraak, de verpletterende wraak kon slechts
gelukken, wanneer het bloed kalm en regel-
matig door hare hersenen stroomde.

Het verstand moest aan het woord komen
en aan alle gewaarwordingen het zwijgen
worden opgelegd.'

Na eenige oogenbiikken had zij haar plan
reeds opgemaakt.

- Wakkere mannen, spral< zij tot de schip-
pers, die alieen om haar stonden, ik dank u I

Ja, ik ben het, Keizerin Agrippina ! Wij voe-
ren in een plezierjacht over de golf, want de

maan scheen zoo heerlijk en zacht. Een plot-
seling opl<omende wervelwind heeft onze boot
vernield. Ik verzoek u intusschen over het
voorgevallene te zwijgen, alsof gij er zelf
schuldig aan waart. Wilt gij dat t

- Gebiedster, uw wensch is voor ons een

bevel.

- Goed. Gij zult er geen spijt van hebben.
Breng mij thans echter zoo spoedig mogelijk
naar Bauli. Het verlies, dat de hovenier mocht
lijden, zal hem honderdvoudig worden ver-
goed.

De mannen gehoorzaamden terstond.
Het was intusschen helderlichte dag gewor-

den, toen zij te Bauli het touw uitwierpen.
'Waardig en vol majesteit trad Agrippina aan
land.

- Wacht nog een oogenblik ! sprak zij bij
het afscheid nemen.

Onmiddellijk daarop verscheen haar opper-
slaaf aan den oever en overhandigde ieder van
de schippers duizend denariën, den stuurman
en de hoveniersdochter ieder vijfduizend.

Agrippina sprak met geene van hare huis'
genooten over het voorgevallene.

Den opperslaaf, die haar vroeg waatom zij
alleen kwam, gaf zij een antwoord, dat hem
den lust benam nog verder te vragen.

Zij gebruikte een weinig voedsel, dronk
eene schaal vruchtennat en begaf zich daarna
naar haar cubiculum, 'r,l'aar zii na eenige
oogenblikken in vasten slaap viel.

Teg.en den middag werd zij wakker.

Zij streek zich met de hand over het voor-
hoofd, alsof zij eerst de herinnering aan het
gebeurde in het geheugen moest terugroepen.

Een hoonende lach klonk plotseiing over
hare lippen.

- Het is als bij het damspel, dacht zij, tet-
wijl hare vingers zich krampachtig bewogen.
Wij staan voor het laatste, beslissende oogen'
blik... Ik moest reeds gesiagen zijn; daar komt
opeens eene wending in het spel ! Juist d.e

ééne zet, die mij ten verderve moest leiden,
brengt mij cie overwinning ! 

'Wacht maar, val-
sch.e honden, die gij zijt, gij zult ervaren wat
Agrippir"a vermag, als het een strijd geldt op
leven en dood ! Mijn voortreffelijke Burrus zal
nu toch eindelijk wel uit zijn zalig vertrouwen
opschrikken !

Zijbalde de vuist.

- Ondankbare knaap ! siste zij tusschen de

tanden. Toen ik Claudius heb gedood - om
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uwent wil - bij den Styx, toen bekroop mq
een gevoel van vrees, ik voelde iets +rat cp
berouw geleek... En Claudius was een sukkel,
dien ik haajtel Gij echter... wie had ooit iets

dergelijlis kunnen denken ) Als er goden wa-
ren, moesten zij u folteren tot in de eeuwig-
heid !

Heete tranen stroomden over haar gelaat,

m,aar in het volgende oogenblik had zij zich
hersteld.

- 
Gevloekt zij de zwakte van dit onbegre-

pen moederhart ! dacht zij tandenknarsend.
De reeds h.alf vermoorde weent over den ellen-
digen sluiprnoordenaar in stede van hem la-
chend te tuchtigen ! I\{aar ik zal mij de tranen
afwennen ! ik zal hem treffen - zondet mede-

doogen - zoodra het uur is aangebroken !

Zij wiery de palla over de schouders, ging
naar een vertrek naast haar cubiculum, en
schreef daar met vaste hand, het volgende:

Keizerin Agrippina groet haar machtigen
zoon Claudfus Nero.

De goden zijn niet te oertrouuen, mijn lieoe
zoon! Waar zij ons ùolmaaftt geluft ûoorspie-
gelen, daar zenden zij Latona's ftinàeren met
doodelijfte pijlen.

Nero Cesar, uue moedet smeeftt u wraaft te

nemen oûer eene afschuweliifte misdaad! Gii
zijt door ùerraders omringd, door eerlooze
sluipmoordenaars, die mijn, en wellicht ooll
uu leoen bedreigen. Het schip, dat de ellen-
dige Anicetus u ten geschenlle heeft gegeoen,

LraE eene rsal. Midden in de golf barstte het in
tueeën, als een rsernuftig getimmerd speel-
goed, uaarmede men bii het teest der Satur-
naliën de ftinderen oerschriftt maaftt. Uue
moeder stortte met al hare getrouuen in het
uater.S/echts door een s16nf,er ben ift aan
den dood ontliomen. Bescherm mij, Nero!
Dat uwe oogen geopend worden en gij einde-
Iijft leert onderscheià mallen tusschen uare,
beproeJde orienden en zeltzuchtige, naar geld
en macht haliende schuil1en,' die d.en heiligen
naam ( tsriendschap n misbruiften, om u en

den Rorneinschen Staat des te zefterder in den
algrond te starten.

lft schaamde mij ooor mijne huisgenooten
en heb hen het gebeurde onllundig gelaten.

De schippers echter, die mii gered hebben,

schenen eene misdaad te oetmoeden. De ma-
re daan)an zal spoedig door geheel ltalië oer-

breià zijn. Draag zorg, dat die oan de tuchti-
ging der misdadigers niet achteraan lpmt hin-

h.n.
Niettegenstaande de ontzettenàe gebeurte-

nis, ben ift gezond. Ift hoop, dat gij het ooft
zijt.

Agrippina gaf dezen brief aan een bode,

met bevel hem den keizer persoonlijk te over-
handigen en zich door geen moeilijkheden,
welke ook, van zijn plicht te laten afbrengen.

Hoewel in Nero's cubiculum de gordijnen
waren dichtgeschoven en er de diepste duis-
ternis heerschte, was hij toch, na het vertrek
van Tigellinus niet in staat geweest, ook maar
één oogenblik, te slapen.

- Moedermoorder ! klonk hem onophoude-
lijk in de ooren.

Nu eens was het de stem van het ongeluk-
kige slachtoffer, dan weder zijne eigene, die
hij meende te hooren.

En daartusschen klonk het geruisch der to-
renhooge golven ; afschuwelijke spookverschij-
ningen, bleeke demonen met vertrokken ge-

laatsstrekken, stegen, in van bloed druipende
kleederen, langzaam uit den bruischenden
vloed omhoog...

Hij trachtte die visioenen te verdrijven, hij
streed en worstelde als een wanhopige. Alles
tevergeefs. Nieuwe, doodsbleeke gezichten
kwamen uit het parelend schuim te voorschijn

- vele duizenden, vele millioenen. Het ge-

heel r,r'ereldruim was er mede gevuld 
- 

eene

onafzienbare, afschuwelijke choas...

Nu en dan, wanneer deze vreeselijke toe-
stand den uitersten graad had bereikt en Nero
vreesd.e krankzinnig te zullen worden, veïrees
uit die huiveringwekkende massa de heerlijke
gestaite van Christina, die hem bleek en met
een verwijtenden blik aankeek.

- Nero, mijn geluk, zuchtte zij smartelijk,
hoe ,anders hebt gij mij in de oogen gezien,

toen uwe handen nog niet met bloed waren
bevlekt ! Toenmaais gaf mijn hart zich aan u,
als dat van lo aan Jupiter. Thans echter,
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wee mij ! Voor geene schatten der wereld zou
ik ooit uwe vingers meer willen aanraken !

Nero verborg het gloeiende geiaat in de kus-
sens,

I-uister I Was dat geen wanhoopskreet )
Glinsterde daar niet de witte palla van de ten
dood g,ewijde? Zie, zie... zij zinkt !... Zijheft
de handen ten hemel...

- \s1s, mijn zoon !

Borrelend sloot het water zich boven het
hoofd van de drenkelinge...

Hooger en hooger steeg de zon en goot haar
levenwekkend licht met breede stralen over
het volkrijke stadje.

Beneden, aan den oever, langs de verrukke-
lijke Ftravenstraat, heerschte het gewone,

bonte gewernel. Honderden zangvogels lieten
in de boomen van het park hunne vroolijke
wijzen hooren. Een frisch koeltje deed de zei-
len van tallooze vaartuigen zwellen... Kort-
om, het was een dag, als geschapen om te ge-

nieten.
Alleen de Keizer bespeurde niets van dat

alles, toen hij het peristylium betrad. De oogen
deden hem zeer, zijne polsen ên slapen ge-

leken hamers.

Zoo liep hij het peristylium eenige malen
op en neer en begaf zich daarna naar de exe-

dra, waar hij op de bronzen b,ank neerviel.
Eindelijk maakte zich daar een zware, wei-

nig verkwikking aanbrengende slaap van hem
meêster.

Toen de bode van Agrippina aankwam,
was de Cesar nog niet ontwaakt. Cassius en

de overige kamersl,aven weigerden hem te
storen.

Reeds maakte de gespierde jonkman zich
gereed, om korte wetten te maken en met ge-

weld door te dringen, toen het toeval Tigelli-
nus in de nabijheid bracht. Hij vroeg natuur-
lijk wat er gaande was.

- 
f lss1, antwoordde Cassius, hiei is een

vreemdeling, die een dringend schrijven heeit
medegebracht voor den Imperator.

- Geef hier, beval Tigellinus den bode.

- Onmogelijk ! Hetgeen ik hier breng, is

alleen voor den Cesar bestemd.

- Ik zal het hem overhandigen.

- 
Dat verbood mij mijn lastgever.

- Wie is uw lastgever ?

- Een vriend van den Cesar, die onge-
noemd wil blijven. Treed mij niet langer in
den weg. De Keizer zou het u euvel duiden,
indien gij mij nog langer ophieldt.

De Agrigentijn begon argwaan te krijgen;
een onverklaarbaar voorgevoel maakte zich
van hem meester.

- 
Goed, ant'*'oordde hij kalm. Kom in den

oecus ! Ik zal den Imperaior wekken.

De reusachtige bode overschreed, met een

van vreugde kloppend hart den drempel. Tig-
gellinus g# echter den slaven een teeken;
deze wierpen zich op hem en ontrukten hem
den brief.

Ook de Agrigentijn was den oecus binnen-
getreden.

- Zwijg, beet hij den bode toe, toen deze

begon te jammeren. Ik laat u dooden, zoo gij
uw mond nogmaals durft openen.

Hij nam den brief en terwijl zijn oog langs
de regels vloog, werd hij hoe langer hoe blee-
ker, en scheen eindelijk geheel van zijn stuk
te zijn.

- Knevelt dien kerel en brengt hem onmid-
dellijk naar den kelder, beval hij. Bervaakt

hem daar streng:, totdat ik u nader bericht
zend. Verzet hij zich, dan steekt gij hem over-
hoop. Gij niet, Cassius ! De keizer zou u ûoo-

dig kunnen hebben. Gij daar - goed ! Be-

denkt wel: geen woord hierover! Ook niet
tegen den Cesar ! Stort u anders maar liever
terstond in den vischvijver, want ik beloof u
den vreeselijksten dood, dien ik bedenken
kan !

Nadat dit was afgedaan, snelde de Agrigen-
tijn, door twee soldaten vergezeld, naar Ani-
cetus.

- 
I-ees ! sprak hij en hield hem het perka-

ment voor.

De zeeman werd bleek.

Kies ! vervolgde Sophonius in het
Grieksch. Of gij wordt zelf het slachtoffer van
uw sluw op touw gezetten aanslag of gij brengt
nog heden het gisteren mislukte werk ten
einde.
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