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Aan Octaoia's ûoeten lag Christina. (Blz. 336) .

- 
Ilc heb gedurende geheel mijn leven de

wijsheid gezocht en mijne handen tastten, he-

laas ! immer in een nacht van akelige, ondoor-
dringbare duisternis.

- Gij hebt zekerlijk gepoogd, door middel
der menschelijke wijsheidl den onbe,kenden

God te vinden ?

- Op welke m,anier Hem dan te zoel<en ?

vroeg de zieke weder.

- Zoekt gij hem thans als een vermoeide,
zwaar beladen man, als een kind, dat in de

armen zijner moeder rust hoopt te vinden )

N" 24

- De rust ! Kan uw God de rust schenken,
kan Hij onze uitgehongerde harten verzadi-
gen, iets wat ons gansche godenheir niet bij
machte was te doen )

- Ja, zonder eenigen twijfel. God. de
Schepper onzer harten, heeft in zijne verhe-
vene wijsheid bepaald, dat zij slechts in Hem
voldoening en troost konden smaken.

- Hij kan dus al onze wenschen bevredi-
gen, alle ! hernam de philosoof . Eén God ech-
ter kan toch niet in zijn Persoon alle eigen-
schappen der Olympische goden vereenigen.
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- Hij kan het, want Hij is oneindig; daar-

om vermag Hij onze harten, door de uitwerk-
selen van Zijn wll, ten eenenmale te verzadi-
gen.

Dat overschrijdt voorzeker de grenzen van
het menschelijke begrip en hierin vindt het
dan ook zijne oorzaak, dat de mensch eene
menigte godheden van elken aard schiep, op-
dat ieder schepsel die godheid konde aanbid-
den, w-elke het best ,aan zijne behoeften be-
antwoordde.

Hij, die de wijsheid betracht, aanbidt Pal-
las Athène; Jupiter voegt den genen, die naar
macht en grootheid dorsten; Apollo trekt de
beoefenaars van muziek, dichti<unde en we-
tenschap tot zich.

Ieder mensch echter kan in de volheid van
God, Schepper van al het bestaande, de vol-
doening zijner behoeften vinden. Zijn Hart is
als een peillooze oceaan ; Zijne macht, heilig-
heid en liefde zijn onbegrensd, worden door
niets geëvenaard.

- O I onze goden zijn verre van rein, zeide
Sempronius. Eenige hunner heb ik met wal-
ging den rug gekeerd; als zij menschen wa-
ren, hadden zij nimmer to€gang tot mijne
woon,

Hoe dan zoude het mij mogelijk zijn hen te
aanbidden, in de vaak afschuwelijke vormen,
w-aaronder zij zich vertoonen )

Ik verzuchtte naar eene zuiverheid, grooter
dan de mijne, en naar een licht, dat de duis-
ternissen der wereld en van het graf zoude
verdrijven.

- En onze God bezit eene reinheid, die de
sneeuw, welke de kruin van den Hymetes be-
dekt, in witheid overtreft. Geen schaduw van
het booze wierp ooit de geringste smet op zijne
heiligheid, bij welker glans de luister der dag-
vorstin verbleekt.

- Hoe kan dan een sterveling dat konink-
rijk aan gene zijde van het graf, die pla,ats,

waar de reinheid zelve ten troon zit, betre-
den ) De jeugd vermenigvuldigt zich maar al
te vaak in dwaasheden, terwijl de mannelijke
leeftijd...

- O ! noem het geene dwaasheden ! Die
dwaasheden, het zijn zonden, zonden tegen

den Almachtige... Om die misslagen te boe-
ten is een verheven 'Wezen, God als Hij, die
hem afzond, ter aarde neergedaald. Docr
Zijne oppermacht is Jesus-Christus, de Ver,
losser van het gevallen menschdom, de Atlas
geworden, die de zonden der wereld op Zijne
schouders nam. Door Hem kunnen wij het
koninkrijk der hemelen binnentreden.

- En Hij, de God-Mensch, heeft den last
mijner zonden op zich genomen ! 'Wat ver-
langt Hij van mij, ter vergelding dier onme-
telijke rveldaad )

- Niets. Hij eischt slechts dat wij in dat
blijk Zijner iiefde gelooven, en de gaven van
het eeuwige leven van ganscher harte aan-
vaarden.

- O ! ik zoude hem de helft mijner bezit-
tingen, wat zeg ik, alles willen schenken !

- O ! wat zijn uwe rijdommen voor hem,
die het heelal schiep, de schitterende sterren
van het firmament uit het niet te voorschijn
riep ! Het eeuwige, leven is zoowel den armen
als den rijken, aangeboden. Ieder, die de on-
eindig gelukzalige poorten des Hemels wil
binnen treden, moet op den drempel zijn
hoogmoed afleggen en nederig als het kind
voorwaarts schrijden.

Deze voorwaarde, zoo zoet voor een slaaf,
was hard en pijnlijk voor den rijken, trotschen
wijsgeer. En toch neigde zijn hart op onwe-
derstaanbare wijze tot dien God, zoo heilig,
zoo mededoogend, zoo ontz^ggelijk groot.

Wederom nam Sempronius het woord op:
* Wilde hij slechts eene gave, een offer-

ande van m.ij aanvaarden ! Ik ontving nimmer
gunstbewijzen., noch van de goden noch van
de menschen, doch vergold te dezen opzichte
immer kwaad met goed. Aldus wenschte ik
tot aan het einde mijner dagen te handelen.

- Onmogelijk ! hernam de priester. De
voorwaarden, welke u gesteld zijn, verschil-
ien in niets van die uw-er slavin Cecilia. God
schenkt als een koning, en dus zoude het eene

beleediging zijn Zijne ga-/en te willen betalen.

- 
Gij zegt de waarheid; urve voorwaarden

zijn vernederd, doch dit neemt niet weg,
dat ik ri-rij gelukkig reken, over zulk een zalig-
heid te hooren sprel<en.
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- Over die zaligheid, welke ook u te wach-
ten staat, vulde Dionysius a,an. Morgen zal ik
rcrugkeeren, als het u behaagt mij weder te
ontvangen. Thans zijt gij te zeer vermoeid,
en,..

- Neen, ik ben niet vermoeid, doch wensch

alleen te wezen, om over de blijde Boodschap

na te denken. Zult gij ,terugkeeren ? vroeg hij
nog en vlijde toen het vermoeid,e hoofd in de

donzen kussens.

Augusta dankte den priester, zonder hem te
verzoeken zijn bezoek te hernieuwen.

Hare koelheid ontsnapte niet aan het
scherpziende oog van Dionysius.

Desniettemin besloot hij daarmede geene

rekening te houden, daar er in die woon een

ziel was, welke naar de woorden des levens

dorstte.
Den volgenden morgen vertoonde hij zich

weder vrijmoedig aan de deur van Sempro-
nius en werd aanstonds in het vertrek van den

heer des huizes binnengeleid door Cecilia, die
hem in de vestibule opgemerkt had.

De vrouwen hadden niets van zijne komst
bespeurd. Sempronius ontving den leeraar
met een welwillenden glimlach.

- Ik dank u, sprak hij eenvoudig; hebt gij
de bewuste geschriften mede gebracht.

- Ja, antrvoordde Dionysius en haalde uit
zijn gordel een bundel te voorschijn. Ziehier
de getuigenis van een man, die de schreden

van onzen Heer Jesus-Christus hier op aarde
gevolgd heeft, en die getuige was van de wer-
ken zijner liefde.

Toen begon de heilige man met i. g.s.hi.-
denis der kruisiging, vervolgde met die der
verrijzenis en voegde eene korte, zakelijke
verklaring bij de verheven, overheerlijke
woorden des Apostels.

Bij het eindigen der lezing greep Sempro-
nius Dionysius bij den arm.

- Ik geloof, ik moet gelooven, hernam hij.
Maar zal uw God voor mij Zijne vaderlijke
armen wel willen openen ) Zal Hij dit ver-
moeid,.ledige hart niet verwerpen ? O !'mocht
Hij tot rnij als tot den goeden moordenaar
zeggen: u Nog heden zult gij met mij wezen in
het Paradijs ! u

- Ja, dierbare zoon, Hij roept u dit toe

door den mond zijns nederigen dienaars.
Hij is bereid u te ontvangen en wenscht vu-

rig zieh met u te verzoenen.

- 
Verwonderlijk ! O I konde ik de wereld

doorkruisen en den menschen spreken over

de liefde des Almachtigen ! Helaas ! de scha-

duwen des doods omhullen mij reeds, voor
dat die schitterende dageraad voor mij aan-

licht !

Gij, gij zult mijnen medeburgers zeggen,

dat ik in het geloof aan Jesus-Christus gestor-

ven ben; dat de goden van Rome niet bij
m.achte waren aan de behoefte mijns hart te

voldoen, dat de Grieksche wijsbegeerte voor
mij slechts een doolhof, vol gevaren, vol duis-
ternis was,

O ! Ik zal er ook Augusta en Valeria over
spreken. Bid uw God, ten gunste van haan,

die ik lief heb, opdat voor die dierbare we-
zens, het bloed van den Godrnensch niet ijdel
gestroomd hebbe:..

Zijne stem schokte en hij liet het hoofd in
het kussen terugvallen.

Dionysius, dat bleeke, uitgemergelde ge-

laat aanschouwende, begrèep, dat de wijs-
geer zijne laatste uur nabij was.

Een plechtig stilzwijgen heerschte in het
ziekenvertrek.

Terwijl daar buiten alles op de losbandig-
ste wijze zich aan uitspattingen overgeeft, zijn
wij hier getùigen van een verrukkelijk too-
neel, waarop de Almachtige met welgevallen
nederblikt, en dat het gansche Hemelhof met
zoete vreugd vervult: Dionysius maakt zich
gereed, den voormaligen wijsgeer, thans het

cotmoedige kind van den Christus de groote

Cave te schenken. Te dien einde bracht hi;
eene met gewijd water gevulde urne mede,
vn'elke hij thans onder het bereil< zijner hand
plaatste.

- Welaan, dierbare zoon, klinkt het plech-
tig uit zijn mond, bereid u nederig voor, tot
het on-schatbare geluk, hetwelk u gaat ge-

schonken worden.

- O ja, open mij de poorten van het Va-
derland I Mijne ziel verzucht naar de slaking
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harer boeien, etl... de engel des doods wenkt
mij reeds.

- Gij zult hem volgen, niet echter voordat
het water der wedergeboorte over uw hoofd
gevloeid heeft. In den naam van Hem, die
straks uw rechter zal wezern, zeg mij, of gij
gelooft in den Almachtigen Go4, schepper
van alle zienlijke en onzienlijke dingen; in
zijn Zoon, ter verlossing der zondige wereld
mensch geworden en aan een kruis gestorven;

in den H. Geest, die door den mond der pro-
feten gesproken heeft, in Hem, den levend-
maker onzer zielen !

- Ik geloof van ganscher harte, uit alle
kracht mijner ziel.

- Gelooft gij in...
Laten wij niet verder gaan.

De dienaar des Heeren stelt den bekeer-

ling nog verschillende vragen, eischt van
hem eene ondubbelzinnige verklaring. .

Die verklaring, zij wordt gegeven...

Aldus gesterkt door de kracht van Boven,
verlaat de stervende zijne legerstede, knielt
in diepen ootmoed neder.

- 
Vader ! Vader ! haast u, mijne uur is

nabij.

- Welaan, dierbare broeder, wees dan be-

vrijd van de slavenketenen, die u drukten, en

zie vrijmoedig op tot uwen Vader, daar boven
wolk en ster, want:

- Ift àoop u in d.en naam des Vaders en

des Zoons en àes H. Geestes...

Dionysius nam den uitgeputten, naamloos
gelukkigen grijsaard in zijne armen, en legde

hem zachtjens neder op zijne legerstede, waar
de bode van den naderenden dood reeds ver-
wijlde.

De zevende en laatste dag der saturnaliën
was nauwelijks verloopen, of men plantte op

den drempel van het ong welbekende huis een

tal< van eene treurcypres, hetgeen den voor-

bijgangers aanduidde, dat Sempronius Grac-

HOOFDSTUK XXXX

ROMEINSCHB LIJKPLECHTIGHEID

De priester knielde neder, stortte een vurig
gebed voor den nieuwbel<eerde, zegende hem
uit de volheid zijns harten en verwijderde
zich.

- Ik ben zoo zwak, zoo vermoeid, dat ik
rust noodig heb.

- Ja, rust, rust ! lispelde Sempronius als

een kind, dat in de armen zijner teedere moe-

der den slaap zoekt.

Toen Dionysius door de vestibule ging,
blikten hem de slaven zeer nieuwsgierig na,
want zij waren niet weinig verwonderd dat
hun meester de tegenwoordigheid eens Naza-
reners van noode had.

In het voorbijgaan verzocht de priester aan

Cecilia, den edelen vrouwen te zeggen, dat
indien zij den laatsten snik van haar vader en

echtgenoot wilden opvangen, zij in allerijl
naar de ziekenkamer moesten gaan. 

-Het was dan hoog tijd.
Augusta noch Valeria sloegen de waar-

schuwing in den wind. Toen zij binnen tra-
den richtte de stervende zich op en zond haar
een zoeten glimlach toe.

Eene hoogere kracht scheen hem nog voor
een oogenblik te bezielen en met duidelijke,
hoewel zwakke stem riep hij uit:

- Alle duisternis is verdwenen. ik heb het
li'cht gevonden.

O ! voeg u aan mijne zijde in het Konink-
rijk van Jesus-ehristus 1...

Augusta boog zich en besproeide het gelaat

van Sempronius met heete tranen, terwijl Va-
leria schier wanhopig de handen wrong.

Op hetzelfde oogenblik verscheen de in
Christus herborene voor den oppersten Rech-

ter.

cus het tijdelijke met het eeuwige verwisseld
had.

Toen Di-onysius den volgenden dag zijn be-

zoek nog eenmaal wilde herhalen, bemerkte
hij aanstonds dat teeken van rouw.
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Niettegenstaande de door Augusta te zijnen

opzichte betoonde koelheid, durfde de pries-

ter verzoeken, dat men hem tot het lijk zoude

toelaten: in de sterfkamer namelijk hoopte hij
eenige inlichtingen te verkrijgen omtrent de

laatste oogenblikken van den bekeerling.
Het verzoek werd niet afgewezen en een

slaaf verzocht Donysius hem te volgen.
In eene wijde zaal lag het stoffelijk over-

schot van Sempronius op een luisterrijk praal-
bed uitgestrekt.

Het lichaam, met kostbare kruiden .gebal-

semd, was in rijke kleederen gehuld.
De dienaar des Heeren hief zegenend de

hand op boven het koude lijk en een warm
De Profundis ruischte van zijne lippen.

Tot zijne groote teleurstelling waakte slechts

een oude slavin, Felicitas, bij 'het 
zielloos

overschot haar meesters.
Ook vernam hij, dat de edele vrouwen in

een diepe droefheid gedompeld waren, te

meer omdat voor haar het graf een ondoor-
dringbaar geheim besloot.

Daar hij niet verhopen kon, toegang tot
haar te verkrijgen, stelde Dionysius zich er

mede tevreden, eene kroon van immortellen
en amaranthen op het kille voorhoofd van den
doode te drukken; vervolgens verwijderde hij
zich in stilte.

Het dienstpersoneel van het huis hield zich
bezig met de toebereidselen tot de lijkplech-
tigheden.

Dit was voor Cecilia een tijd van rust ! rust,

die zij in verscheidene maanden niet ge-

smaakt had.
Het meisje kon met deze verpoozing echter

slechts dit voordeel doen, dat zij een paar ma-
len Lucius kon spreken; overigens kwam ,.r
geene merkelijke verandering in hare levens-
wijze.

De lijkplechtigheden moesten voor het on-

dergaan der zon verricht worden, want de

Grieken regelden, in hunne liefde tot dichter-
lijke symbolen, het uur der begrafenis naar
den ouderdom, welke door de overledenen
bereikt was.

Augusta, den hoogen leeftijd van haar echt-
genoot in aanmerking nemende, wenschte, dat

de laatste stralen der avondzon de brandsta-
pel zouden beschijnen, waarop zijn ontzield
lichaam tot asch moest verteren.

Des avonds, toen de werklieden na den vol-
eindigden arbaid huiswaarts keerden, ont-

moetten zij een aantal gehuurde huilebalken
en muzikanten, die een soort van treurzang
aanhieven.

Deze lieden kwamen uit het ons welbeken-
de sterfhuis.

Nadat het bepaalde uur was aangebroken
en den godeq offers gebracht waren, werd het
lijk, bedekt met een purperen mantel, in eene

geopende lijkkist nedergelegd. Daarna verliet
de stoet het huis en hieven de huilebalken en

de muzikanten den treurzang aan, waalvan
wij spraken.

Voor de lijkkist droeg men de beeltenissen

der roemrijlce voorouders; hierachter volgden
de echtgenoote en de dochter van den over-

ledene.
Augusta en Valeria waren in een diepsten

rouw gedompeld, die lhen als het ware tot
wanhoop voerde; dit zoude geenszins het ge-

val geweest zijn, als zij geweten hadden, dat
wij aan gene zijde van het kille gïaf een ge-

lukkig wederzien onzer dierbaren mogen ver'
hopen.

De slaven sloten den stoet en schreden
langzaam voort.

Na verloop van een half uur had men de

stadspoorten achter zich.
Buiten de muren verhief zich een brandsta-

pel van welriekend hout, dat men kwistig met
geurigen wierook bestrooid had.

Het lichaam werd daarop nedergelegd. Alle
aanwezigen hielden zich op eerbiedigen af-
stand, terwijl slechts de edele vrouwen voort-
schreden, om een laatsten blik te werpen op
het zielloos overschot van hun echtgenoot en
vader.

OoL moesten zij hem den penning in den
mond leggen, bestemd om den overtocht van
den Styx te betalen, die naar het volksgeloof,
tot het rijk der duisternissen voerde.

Augusta kuste vurig de lippen, de oogen

en het voorhoofd van den dierbaren ontsla-
pene, waarna zij uit de handen van Jupiters
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hoogepriester eene vlammende toorts ontving,
waarmede zij het vuur aan den brandstapel
bracht.

Toen de vlammen opflikkerden, deden de

huilebalken zich opnieuw hooren, om den
aanschouwers te beduiden, dat het vuur de
ziel naar hare laatste bestemming voerde.

Op het oogenblik, dat de takken van den
treurcypres welke den brandstapel overscha-
duwde, zich in een rossen gloed hulden, kleur-
den de laatste stralen der avondzon het bleeke
gelaat van den doode.

Augusta en hare dochter verwijderden zich
om in de eenzaamheid aan hare smart .ien
vrijen loop te laten, terwijl het vuur, aange-
wakkerd door den wind, welke uit de vlaicte
woei, zijn treurig werk voltooide.

Nog eene laatste flikkering en alles \ryas ge-

daan; de weinige vonken, welke nog in het
half duister gloeiden, werden door de omstan-
ders uitgedoofd.

De ,asch, vermengd met eenige druppelen
van het edelste druivenbloed, werd verzameld
in eene zilveren urne, welke te Rome in het
familiegraf bijgezet moést worden.

In afwachting eener geschikte gelegenheid,

om de verzending te bewerkstellen, werd de
urne, overdekt met bloemkransen en omringd
door brandende lamp'en, in een naburigen
grafkelder neergezet.

Nadat Augusta en Valeria zich door eene

besproeiihg met een bevochtigden lauwertak
gezuiverd hadden, keerden zij troosteloos naaï
hare woning terug.

Arme vrouwen ! zij gevoelden zich geheel
verlaten in de wijde wereld...

De sterren, welke thans aan het azuren fir-
mament begonnen te glanzen, waren getui-
gen van hare onmetelijke smart.

Zouden zij te Athene blijven of wel naar
Rome terugkeeren )

Het was haar niet mogelijk. te dezen op-
zichte een besluit te nemen.

Eindelijk besloot de droeve weduwe te
wachten, tot aan de komst des keizers.

Deze zou echter niet voor het einde der
lente Athene bezoeken, want eerst moest hij
te Corinthe wezen, om de Isthmische spelen

bij te wonen en Romeinsche zwaardvechters
te vormen.

Het kostte Lucius ontzaggelijk veel, zijn
voornemen op te geven, naar Corinthe te gaan

en Appius op te zoeken.

Zelfs Cecilia slaagde er slechts met zeer

veel moeite in, hem te doen begrijpen, dat
het doel geenszins de middelen heiligt.

De vrienden, welke de knaap onder de

Christenen bezat, brachten hem herhaalde
malen tevergeefs onder het oog, dat de door
hem voorgenomene onderneming in strijd was
met Gods wetten.

Lucius had eerst onlangs aan den dienst der

valsche godheden verzaakt, zoodat het ern-
stige zijner bekeering misschien de vuurproef
nog niet kon doorstaan.

Het was voor eene natuur, als die van den
knaap, schier onmogelijk zich te overwinnen
in eene zaak, welke hern zoo aanlokkelijk
voorkwam.

Bij'het naderen der lente deed de bekoring
zich weder in al hare hevigheid gevoelen, in
weerwil van de bewijsredenen, welke rnen

tegen de zondige plannen van Lucius aan-
voerde^

Livia en Drusille hadden zich intusschen
naar Corinthe begeven en bevonden, gelijk zij
ook verwachtten, de kerk dier stad in een zeer

bloeienden toestand, hetgeen men ten opzich-
te van Athene, helaas ! niet kon berveren.

Phoebe, die met Paulus aan de stichting der
jeugdige Kerk gearbeid had, verhaalde, hoe

de geleerde pharizeër, een discipel van Gama-
liëI, gedurende meer dan een jaar met eigen

handen tenten vervaardigde, eene bezigheid,
waarin Aquillas en Pris'cilies hem ter zijde
stonden.

Terwijl de groote apostel aldus het woord
zijns Meesters: rr Ora et labora r in beoefening
bracht, predikte hij tegelijkertijd onvermoeid
het H. Evangelie voor de heidenen en de Jo-
den.

Livia was zeer welkom.
Van hare -zijde bracht zij den leden van de

Corinthische Kerk belangrijke tijdingen om-
trent den welbeminden Paulus.

Zij verhaalde, hoe hij in zijne gevangen-
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schap den tijd doorbracht en hoe zelfs onder
de ruwste soldaten en de hovelingen des kei-
zers bekeerlingen wist aan te werven, die het
getal van de leden der Roomsche Kerk aan-

zienlijk vermeerderden.
Bij deze bijzonderheden voegde Livia dat-

gene, wat zij te Athene vernomen had, onder

meer, dat de doorluchtige gevangene nog voor
het vertrek des keizers te recht zoude staan.

Aldus liep de gevangenschap van den die-
naar des Heeren ten einde, maar wie kon den

aflcop voorzien )
De Joodsche proselyte Poppea, die zulk een

machtigen invloed op Nero uitoefende, zoude

ongetwijfeld alles in het werk stellen, om den

zoo gehaten man, den onverschrokken i<am-

pioen van het Evangelie, in het verderf te

storten.
Dit e,chter 1!'as nog minder te duchten dan

de wreedheid van den keizer zelven, die zich
zoo weinig om de waarde van een menschen-

leven bekreunde.
Toen hij den keizerlijken troon beklom,

was zrjn lçarakter zachtaardig en beminnelijl:,
doch zijn voornaamste gebrek was dit, dat hij
ongelooflijk ijdel was en een onverzadelijken
dorst naar vermaken had.

Langzamerhand werd hij een tiran, voor
wien zelfs de kloekste harten moesten zwicr't-

ten, want hij eerbiedigde niets, wat zijne ge-

noegens verstoren of zich tegen zijn despo-

tischen wil verzetten durfde.
'V/ie was nog zeker van zijn leven, nu

Agrippina, zijne eigene mceder, als een offer
van Nero's bloeddorst gevallen was ?

Dit overwegende, vreesden de Christenen
het ergst voor hun beminden vader en zoch-

ten zij heii en trcost bij Hem, die Coor een

uitwerksel van zijn almachtigen wil den groo-

ten Apostél aan de handeh zijner vijanden
ontrukken kon.

Van Rome sprekende, veïgat Livia noch

haar lang verblijf te Athene, noch de geschie-

denis van Cecilia, die op zoo heldhaftige wijze
in den boezem eener heidensche familie den

kosttoaren schat van het ware geloo! bewaar-

de en verdedigde.
Tevens sprak de matrone over Lucius en

over zijn verlangen, ter bevrijding zijner zus-

ter, als zwaardvechter in de arena te strijden.
Bij het hooren van de woorden Athene en

Cecilia, overtobg plotseling een hoog rood het

anders bleeke gelaat eener vrouw, die gewoon

was, Phoebe in de uitoefening harer heilige

bediening ter zijde te staan.

- 
t)nre zuster Metella heeft geruimen tijd

te Athene doorgebracht, hernam Phoebe, om

de ontsteltenis harer vriendin te verklaren.

- En ik had eene doehter, Cecilia, die

thans te Rorne door vermogende vrienden ge-

herbergd wordt, voegde de vrourv er met een

diepen zucht bij.
Phoebe, die wist hoe pi;nlijL deze snaar Me-

tella's hart Lreroerde, gaf het gesprek eene

andere richting, hetgeen niet wegnam, dat
zich een waas van droefheid over het gelaat

harer vriendin verbreidde.
Men kon het haar duidelijk aanzien, dat

hare gedachte veel meer bij de jeugdige sla-

vin te Athene, dan bij den grooten prediker

te Rome verxijlcle.
D'en voigenden morgen kwam fuletella aan

Phoebe een voorstej doen, vuaarin een vurig
verlangen doorstraaide.

- Onze broeders van Athene, sprai< zij,
zijn armer dan die van Corinthe. Zouden wij
niet, zonder op onze regelen inbreuk te 'na-

ken of den weduwen onzer Kerk te kort te

doen, eene geldinzameling kunnen houden,

ien einde d.at arme meisje uit hare wreede sla-

vernij te bevrijden ?

..- Als dat mogelijk is, zal ik gaarne hon-
derd sestercen geven, antwoordde Phoebe: is
zij niet onze zuster in Jesus-Christus, den Va
der der barmhartigheid ?

- Ik zal er twee honderd Eeven, hernarn
Metella en daarenboven zal ik vocr een ge-

trouwen bode "orgen, 
die het geld naar Dio'

nysius kan overbrengen. De priester des Hee-
ren zal zich wei rnet de vrijkooping willen be-

lasten.

- De kerk zal zekerliji< met 'rreugde de

vereischte som verstrek]<en, bevestigde Phoe-

be. Het bedrag dier som is duizend sestercen,

naar gij zegt ) vroeg zij verder, zich tot Livia
wendende.
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- Dat bedrag werd ten minste door Vale-
ria voor Cecilia betaald, klonk het antwoord.

Den volgenden dag, toen de leden der Co-
rinthische Kerk bijeenkw,amen, om van God
de vrijheid des Apost'els af te smeeken, wer-
den zij uitgenoodigd, een gedeelb hunner
aardsche goederen voor de verlossing van Ce-
cilia bij te dragen.

Deze oproeping werd op de edelmoedigste
wijze beantwoord, en nog voor Livia's vertrek
ontving Dionysius de vereischte som, om met
behulp daarvan over Cecilia's vrijheid te on-
derhandelen.

Toen de brief van de Corinthische Christe-
nen in de Atheensche kerk werd voorgelezen,
heerschte in haar boezem eene levendige
vreugde, niet alleen ter oorzake van het geluk,
dat-Cecilia wellicht te wachten stond, doch
ook wegens die edele vrijgevigheid, welke
haar oorsprong in eene welbegrepen naasten-
liefde vond.

Terwijl Lucius de gelukkige tijding aan

Junia ging mededeelen, begaf zich Dionysius
naar Valeria, orn te spreken over den prijs,
waarvoor zij hare kamervrouw wilde afstaan.
Maar helaas ! zijne vreugd was van korten
duur.

Eerst na verscheidene weigeringen werd
Dionysius toegelaten, doch de trotsche jonk-
vrouw wilde tot geen prijs Cecilia weder ver-
koopen.

Tevergeefs herinnerde Dionysius haar aan
de getrouwheid van het meisje in de vervulling
harer plichten; tevens gaf hij als zijn gevoelen
te kennen, dat het voor Valeria niet van be-
lang ontbloot was, Cecilia, wegens hare wei-
gering de goden te eeren, met de andere sla-
vinnen niet in aanraking te doen komen.

De jonkvrouw bleef onverbiddelijk.

- Binnen korten tijd vertrekken wij weder
naar Rome, zeide zij, en daar zal ik wel mid-
delen vinden, om haar tot gehoorzaamheid te
dwingen.

Dionysius verwijderde zich en ging den Co-
rintischen bode rekenschap geven van zijne
mislukte zending.

Bij deze verschrikkelijke tijding ontstelde
Lucius hevig.

Het vreeselijk tooneel binnen Rome's mu-
ren, dat eertijds den knaap met afgrijzen ver-
vulde, daagde thans weder op voor zijn geest.

In tranèn badend, snelde Lucius tot Diony-
sius, om hem de marteling af te schilderen,
welke zijner zuster was weggelegd, als zij ooit
in de keizerlijke stad moeht terugkeeren.

- Slechts onzè Heer, die den dood der sla-
ven gestorven is, kan haar redden, antwoord-
de de priester treurig. De kerk zal voor haar
bidden. Ook gij zult bidden naar het woord
van den grooten Paulus: wees om niets be,
kommerd, doch leg in alle gelegenheid Gode
door gebeden, smeekingen en dankzegging
uwe behoeften bloot.

En Lucius bad zooals hij nimmer gebeden

had.

Hij bad, met die afschuwelijke kruisen voor
de oogen, gesteund door de gedachte, dat de

Heer, die den doodstrijd op het kruis in zijne
vreeselijkheid gestreden had, Cecilia en hem
zoude versterken, als zijne zuster geroepen

was, haren Zaligmaker door eenzelfden dood
te verheerlijken.

Cecilia wist niets.van den angst haars broe-
ders te dezen opzichte.

Uit den mond van Fulvia en Felicitas had
zij vernom,en, dat men eerlang naar Rome
zoude terugkeeren.

De voorbereidende maatregelen tot het ver-
trek waren reeds genomen, toen een bode van
Rome aankwam met brieven van Livia, van
Albina, de Vestaalsche maagd en v n eenige
anderen.

Die brieven waren bestemd voor de kerken
van Athene en Corinthe en zij bevatten zeer

verblijdende tijdingen.

De heilige Paulus was vrijgesproken, en om
die reden weergalmden uit den mond der
Christenen de vurigste dankgebeden tot Hem,
die in vaderlijke goedheid den smeekingen
Zijner kinderen een gunstig oor verleende.

De tijdingen, door Valeria en Augusta ont-
vangen, waren echter zeer ongunstig; daarom
dan oàL werden de toebereidselen voor het
vertrek opgeschorst.

Men deed zelfs eene kamer in gereedheid



brengen voor de ontvangst van gen vrouwe-
lijke gast.

Dit verblijf echter was zoo ver mogelijk van
Valeria's en Augusta's verûekken verwijderd
en daarenboven werd het slechts van het
strikt noodzakelijke voorzien.

Eenige dagen later kwam Albina, geheel

alleen en onverwachts. Toen zij binnentrad,
bevond zich hare zuster met Cecilia onder den

perystilus doch wel verre van Albina te ge-

moet te gaan, wendde Valeria trotsch den blii<

af.

- Toon aan deze vrouw haar vertrek, sprak
zij tot hare kamervrouw.

Vervolgens ging zij hare moeder in kennis
stellen met rle aankomst der Vestaalsche.

Deze bleef op de plaats zelve, waar Vale-
ria haar had achtergelaten, en bedekte diep
ontroerd het gelaat met beide handen.

Toen zij Cecilia bemerkte, die zij nog niet
uit het geheugen verloren had, vroeg zij met
eene door snikken onderbroken stem:

- Wilt gij mij mijne kamer aanwijzen ?

Bij den aanblik van het voor haar bereid
vertrek, gloeiden Albina's wangen van ver-
ontwaardiging.

- Neen ! dit verblijf is de dochter mijns
vaders onwaardig !

Aanstonds echter bedwong zij de uiting van
haar gekwetsten hoogmoed en voor dat Cecr-

lia had kunnen antwoorden, hernam zij zacht-
moedig:

- Welaan, het zij zoo ! Ik zal mij hier wel-
licht beter dan elders gevoelen... Cecilia
kwam haar bij het ontkleeden hulp bieden;
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het meisje vroeg zich af, door welke daad Al-
bina toch in zoo hooge mate aan hare moeder

en hare zuster had kunnen mishagen, en

waarom men de oudste dochter van Sempro-

nius als eene slavin behandelde, terwijl de

vertrekken harer jongere zuster schitterden
van weelde en overvloed.

Wat ook moest Cecilia wel denlcen van het
den kok gegeven bevel, waarin hem in on-

dubbelzinnige termen beduid werd, dat de

persoon, die men verwachtte, op hare eigene

kamer zoude spijzen, àaar zlj niet aan den

familiemaaltijd wenschte deel te nemen ? Het-
geen echter door Cecilia als eene vernedering
werd beschouwd, was dit in geenen deele voor
Albina.

- 
Ik ben zeer tevreden, hernam zij. Wilt

gij de goedheid hebben te vrag€n, of mijne
moeder bereid is, mij te ontvangen )

Na eenige oogenblikken keerde Cecilia met
tranen in de oogen terug.

- Wat is er ? vroeg de jonkvrouw, terwijl
haar bleek gelaat werd als dat van een mar-
meren beeld.

'- Ik heb bevel ontvangen... u te doen we-
ten, dat... dat gij geene moeder meer hebt,
snikte het meisje.

Albina, ter prooi aan de levendigste smart,
wierp zich bitter weenend op haar rustbed.
Na eenige oogenblikken echter hief zij ge-

sterkt het hoofd op en sprak:

- 
Cecilia, gijzijt moediger dan ik. Bid voor

mij, want Albina, de Vestaalsche maagd, is

vanaf dezen stond de bruid van Jesus-Chris-
tus,.,

Het was in het midden van den zomer.

Al wat rijk en voornaam was, had eene

schuilplaats gezocht in de bergen of aan de

zee.

De Imperator woonde met zijn geheele hof
te Antium, waar Tigellinus op rekening van
zijn Keizerlijken gebieder een nieuw prachtig
landhuis had doen bouwen.

Rome was overdag als uitgestorven.
Niet voor een uur na zonsondergang vulden

zich de taveerne met drinkers en werden de

gr,asvelden op het Marsveld, waar in het koele
jaargetijde met den bal gespeeld en den discus
geworpen werden, langzamerhand levendig.

Mannen, vrouwen en kinderen, die naar
eenige verkwikking verlangden, hurkten ne-
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der in het ha]f-verschroeide gras en gebruik-
ten daar hun avondmaal van brood en vruch-
ten, of Iegerden zich om de openbare fontei-
nen.

Een uur later waren de trappen van alle
groote gebouwen, het marmeren voorhof van
den Saturnustempel, de wereldberoemde op-
rit naar het Capitool, de zuilengang van
Agrippina, kortom, elke denkbare gelegen-
heid om rusten, door slapenden ingenomen,
rryant het was onmogelijk in de benauwde
huurwoningen een koel plekje te vinden.

Ook lagen daar vele zieken, want de
koorts, dat overouâe erfdeel van de stad der
zeven heuvelen, vorderde, als elk jaar, tal-
looze offers.

Duizenden moede lichamen, die onmogeliik
konden slapen, zochten verkoeling in de bijna
uitgedroogde wateren van den Tiber.

Van de Aelische brug tot aan den Aven-
tijnschen heuvel was de rivier gevuld met
mannen, vrouwen en kinderen, terwijl de
schippers, niettegenstaande de weinige veer-
kracht, die ook zij in hunne ledematen be-
speurden, hun best deden om hunne laditrg
geborgen te krijgen, ten einde, voor het rveder
dag werd het veel gezondere Ostia, de haven-
stad van Rome, te bereiken.

De zon vr'as op den 24n Juli bloedrood on-
dergegaan. Geen enkel koeltje verbrak de on-
heilspellende, bijna onuitstaanbare hitte.

De lucht was zoo dik als Zuid-ltaliaansche
wol. Nu en dan flilckerde boven de hoogten
van het Quirinaal de rosse gloed van een nog
ver verwijderd weerlicht.

Plotseling, het was twee uur voor midder-
nacht, merkte zij, wien de hitte het slapen be-
lette, dat het dak van een der Aventijnsche
korenschuren een verblindend licht verspreid-
de.

- Brand ! klonk het angstig van mond tot
mond.

Een brand, in clezen omtrek, na zulk eene

langdurige droogte, er was niemand, die de
grootte van het gevaar niet inzag.

Eer nog de angstkreet tot de naaste omge-
ving was doorgedrongen, stegen de vlammen
reeds hoog naar den hemel op.

De stadscohorte, die naast den veiligheids-
dienst ook dien van brandweer waarnam,
kwam later dan wel gewenscht zou zijn ge-
weest.

Met razende snelheid grepen de vlammen
om zich heen.

Door de bevolking ondersteund, deden de
soldaten hun best, om alle barakken en hui-
zen, die het eerst bedreigd schenen, omver te
halen, ten einde het onheil tot ééne wijl< te
beperken.

Reeds waren alle magazijnen van de olie-
handelaars door de vlammen aangegrepen; de
brandende vloeistof stroomde, evenals de lava
uit den Etna, overal op zijn weg verderf aan-
brengend, zuidoostwaarts; het regende von,
icen en gloeiende sp.aanders over den geheelen
omtrek...

Nieuwe vlammen stegen op, nu hier, dan
daar, naar cie sterren, die zwijgend het
schouwspel aanstaarden; een schouwspel, dat
zich, zoolang de menschheid bestond, noq
nooit &rad voo,rgedaan: de brand van eene
wereldstad !

Men werkte tot men er bij neerviel, m,aar

de krachten waren niet toereikend.

Na verloop van eenige uren was iedereen
overtuigd van de vreeselijke waarheid, dat de

strijd tegen het woedende element, volgens
het tot nu toe gevolgde operatieplan tever-
geefs was.

Er waren geen handen genoeg om de af-
braak van de omvergehaalde huizen te ver-
wijderen, en deze afbraak bestond voorname-
lijk uit balken, daksparren, planken en meu-
belen.

Het hielp niets; wilde men het overige van
Rome redden, dan moest meîr niet alleen
deze wijk, rnaar ook de bqide aangrenzende
onvoorwaardelijk prijs geven en den afslui-
tingskring trekken door die straten, welke
door hare steviger bouworde beter tegen het
vuu.r bestand waren.'

Tegen het einde van de derde vigilie zond
de stadsprefect een bode te paard naar An-
tium.

- Machtige Cesar, schreef deze ambtenaar
in zijne wanhoop, ik verwensch het Fatum,
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dat het mij dezen dag heeft doen beleven.

Rome staat in vlammen. Wij zijn het woeden-
de element te gemoet getreden, gelijk een

leeuw den vervolgenden honden: maar wij
zullen voor de overmacht bezwijken. Kom,
Cesar ! Help ons strijden ! Gun den Romei-
nen uwe krachtopwekkende tegenwoordig-
heid ! Aan u alleen kan het gelukken aan ver-
dere onheilen paal en perk te stellen.

Nero, door Poppea Sa'oina en een talrijk
gevolg vergezeld, begaf zich terstond op weg.

De werkelijkheid was vreeselijker dan hij
zich in zijne ontsteltenis had voorgesteld.

Toen hij aânkwam, stond reeds een achtste
gedeelte van het reusachtige Rome in brand.

Nero was zichtbaar ontroerd, maar nog
grooter indruk scheen deze onverwachte ge-

beurtenis op de slimme, wereldwijze Poppea
te maken.

Zij wist dat zij in den strijd tegen de hei-
rnelijk rondwarende vijanden uit de aristocra-
tie en de middelklasse geen betere bondge-
nooten had dan het volk, dat brood en spelen
verlangde en <r Ave Cesar u riep, zoodra de

renpaarden in den Circus zich in beweging
stelde.

En nu waren juist de woningen van deze

mingegoeden een prooi der vlammen gewor-
den.

Dit scheen de Keizerin bedenkelijk toe.

Er viel zoo weinig te rekenen op het volk,
dat voor het meêrendeel echter zeer aan de

dynastie was gehecht.

Het had de eigenaardigheid luide te jube-

Ien, wanneer het tevreden was en in eene

vroolijke stemming werd gehouden, maar ook
onmiddellijk te morren en de soldaten af te
ranselen, wanneer toevallig de Egyptische
korenschepen niet op tijd waren aangekomen.

De almachtige Keizer, aan wien deze lie-
den hun welzijn dankten, was ook verant-
wootdelijk voor hunne teleurstellingen. In
zijne geheimzinnige, verhevene persoonlijk-
heid zochten zij steeds de oorzaak van alles

rvat hun overkwam.
Hoe gemakkelijk zou die reeds half razend

geworden menigte op den inval kunnen ko-
men,-hem ook aansprakelijk te stellen voor

dit vreeselijke onheil, waardoor duizenden en

tienduizenden van have en goed, ja, zelfs van
hun dak waren beroofd.

Poppea deelde haar gedachtengang aan den
Keizer mede.

- Juist daarom ben ik naar Rome gesneld !

antwoordde Nero. Zij moeten ontwaren, dat
ik werkelijk hun verlosser ben.

Met een ernstigen blik wendde hij zich tot
zijn gevolg.

- Er is geen tijd te verliezen ! Wij kunnen
zelfs niet van kleederen verwisselen ! Wij zul-
len ons in twee groepen verdeelen: ik, de
Cesar, voer de eene aan, Tigellinus de an-
dere. Zonder eenige tegenspraai< doet ieder
van u, wat hem bevolen wordt, of hij consul is
dan wel wagenmenner. Hem, die uitmunt
door'dapperheid of vernuft, zal ik vorstelijk
beloonen; is hij een slaaf , dan ontvangt hii
de vrijheid en een riddervermogen.

Gij, Tigellinus, blijft hier in het zuidelijk
gedeelte van de stad; ik ga met de mijnen
naar de Subura I Voorwaarts ! Heden nog
moet het eeuwige Rome gered worden, want
het is de Imperator, die het beveelt !

De beide afdeeiingen gingen hierna uiteen,
om het reddingswerk volgens een vast plan
te beginnen.

- 
De Imperator in den vonkenregen I l<lonk

het van mond tot mond.
Men keek elkander verbaasd aan.

- Poppea op de instortende puinhoopen !

Heil ! Heil ! Nu moeten de vlammen wel wij-
ken ! Nu heeft Rome de zege behaald I

En de eeuwige stad zou de zege hebben
behaald, zoo er geen ellendelingen waren ge-

rveept, die, zooals overal, met het algemeene
ongeluk op misdadige wijze voordeel zochten
te doen.

In de afschuwelijke verwarring, die nog
verhoogd werd doordat de meeste wijken in
het noorden en oosten van de stad geheel zon-
der politietoezicht waren, kwam plotseling
eene tallo.oze bende gewetenlooze roofzuch-
tigen als uit den grond opdagen.

Onder het voorweadsel goederen uit de be-
dreigde huizen in veiligheid te zullen bren-
gen, plunderden deze hyena's met onverge-
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lijkelijke schaamteloosheid, bedreven ge-

weldenarijen van allerlei aard en vonden ten
laaste deze afschuwelijke comedie zoo voor-
deelig dat zij, dronken van den schitterenden
uitslag bp hun rooftocht, het onheil versprei-
dend element ook in die stadswijken over-
brachten, welke tot nu toe verschoond waren
gebleven.

Toen Claudius Nero op den avond van dien-
zelfden dag, in de hooggelegen woning van
Maecenas, doodmoede op zijn leger nederviel,
brandde de stad reeds op vier verschillende
punten.

Het palatium zelf was in puin gestort, na-

dat de soldaten van de lijfwacht een gedeelte

van cle kunstschatten, die de meeste waarde
hadden, gelulddg hadden gered.

Bij de afschuwelijke bedrijven dezer roo-
vers, moordenaars en br,andstichters, voegde
zich nu nog, als laatste factor, de ongunstigste
weergesteldheid.

Reeds in den vroegen morgen van den vol-
genden dag stak een storm op, die binnen
weinige uren aan den brand zulk eene uitbrei-
ding gaf, dat aan tegenhouden niet meer te

denken was.

Aan een heirleger fakkelzwaaienden furiën
gelijk, woedde het onheil over schouwburgen
en tempels, over de prachtige gebouwen aan
de via Lâta en de.weldra ineenstortende ver-
koopzalen van het Argiletum.

De dicht opeengebouwde Subura stond

evengoed in lichte laaie als de door tuinen om-
ringde villa's van de regeerende consuls en

het indrukwekkende paleis van den Pontifex
M,aximus.

Zoover het oog reikte niets dan een donker-
roode gloed, lekkende vlammen, grillig be-

schenen rookkolommen, die, door den storm
uiteengedreven, zich in oostelijke richting op-
losten.

Onophoudelijk siste en knetterde en walm-
de het uit de honderdduizenden vulkanen, die
eenmaal Rome hadden geheeten.

De lucht dreunde en beefde als van onder-
aardsche donderslagen, de verzengende hitte

wierp alles, wat leven had en door den gloed

van den reusachtigen hoogoven bereikt werd"
meedoogenloos ter aarde.

De wanhoop van de zwaar beproefde bevol-
king had den uitersùen graad bereikt.

Door de nog onvernielde wijken klonken nu
en dan wilde, gillende kreten als van onge-

lukkigen, die plotseling krankzinnig waren ge-

worden.

Het verlies aan menschenlevens bedroeg

vele duizenden.

De afgrijselijkste bijzonderheden gingen van
mond tot mond. Een geheel blok huizen was
266 plotseling door de vlammen omsingeld,
dat al de bewoners 

- 
kinderen, zieken en ou-

den van dagen- levend \/arenverbrand.

In de Subura stortten sommigb der gebouw-
de huurwoningen reeds in wanneer de belen-
dende huizen begonnen te wijken.

Bij tientallen werden de arme Inquilinen, die
hun best deden om hunne have te redden, door
balken en vallende muren verpletterd, of, wat
nog afgrijselijker was tusschen het puin vast-
geklemd, totdat de rook hen deed stikken of
de langzaam voortsmeulende afbraak hunne
halfverpletterde ledematen verteerde.

De grootte van het gevaar, de radelooze

angst voor den vreeselijken dood, had de too-
neelen in het leven geroepen, die in afschuwe-
lijkheid alles overtroffen wat het met bloed
gedrenkte'Rome ooit had beleefd.

Zonen vertraden hunne stervende vaders
om zich door dç half verbrande venstergaten
te wringen, die alleen nog de mogelijkheid
,aanboden omaan den dood te ontkornen.

Moeders wierpen hare schreiende hinderet,
in de vlammen, om op deze wijze de armen
vrij te krijgen voor het omverhalen van een

brandenden tusschenmuur.

Kortom, al de banden des bloeds, der na-

tuur, alle wetten werden verbroken, moesten

wijken voor de tot krankzinnigheid leidende
overmacht van het vernielende element.

Het -einde van de wereld scheen nabij te
zijn.

Een aantal burgers stortte zich vrijwillig in
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of uit verlangen naar den dood, ten einde geen

getuige te zijn van den ondergang van het zoo

onbeschrijfelijk geliefde Rome.

Waarom, waardoor was de stad der zeven

heuvelen zoo gestraft geworden !

Was dit alles louter toeval ?

F{oe was het mogelijk, dat de verwoesting
zoo regelmatig voortschreed ?

Eerst boven op den Aventijns,chen heuvel,
de hoofdbrand; daarna op drie verschillende
punten kleine branden, die langzarnerhand
met den hoofdbrand samensmolten, totdat

alles één gloeiende, vlammende choas was,

was zulk een systematische ondergang van de

goddelijke (( Aresdochter ir te begrijpen, zon-

der aan te nemen dat ééne leidende hand hier
haar werk had verricht !

Maar waar was die leidende hand ?

Hoe zou men haar kunnen verscheuren, ver-
nietigen, verpletteren ! Waar waren de giftige,
verraderlijke helpers ?

Eén was er, die het moest weten, één, die
overal de duizenden en nogmaals duizenden

oogen en ooren van zijne ambtenaren, veilig-
heidswachten, soldaten en spionnen had, en

die ééne was : de Keizer !

Inderdaad verzamelde zich het volk bij het
aanbreken van den nacht, in voortdurend toe-

nemende massa's, om de woning van Maece-

nas, te meer, daar de hoogte waarop zij Lag,

een veiiig plekje aanbood, waar inen tegen de

ondragelijke hitte was beschermd.

De Pretorianen hadden de grootste moeite
om de tot wanhoop gebrachte vragers terug te

dringen.

- Claudius Nero moet het antwoord geven !

klonk eene brullende stem.

- 
Hij is heer en gebieder, hij moet ons be-

schermen ! Is er niemand gevangen genomen )

- 
Is er niemand gegeeseld, de oogen uitge-

stoken, gekruisigd ? Wij eischen, dat er recht
gedaan worde.

- De roovers en brandstichters mogen niet

langer ongestraft rondloopen. Waar zijn de

roeden, de bijlen, de beulsknechten ?

- 
Dwaas ! fluisterde een jongmensch uit de

aristocratie en legde den proletariër, die zich

tot volksredenaar had opgeworpen, de hand

op den schouder, dwaas !

- Wat beduidt dat )

- Wel, gij kraamt onzin uit ! Of zegt gij

niet : Catillina, straf Catillina I

De spreker keek den onbekende strak in het

gelaat.

- Wie zijt gij) vroeg hij op geheimzinni-
gen toon.

- Ik ben een van hen, die zich niet laten

bedriegen. Vooreerst heb ik voortreffelijke
oogen. Ik heb imrners zelf gezien, dat de stads-

sold,aten de woning van den dichter Lucanus
in brand staken...

- Ik ook ! viel hem een ridder met een

breeden gouden ring in de'rede. Alle burgers

weten het immers rnaar al te goed : de Keizer
zelt...

- 
Wat ) 'Wat zegt gij daar ? klonk het als

in koor.

-'Wel, 
alles wat hij gedaan heeft was niets

dan comedie : de ontsteltenis bij zijne aan-

komst, cle belooning die hij uitloofde... Hij
zelf en hij alleen...

- Zwiie! Gij zoudt er uw hoofd mee ver-
liezen...

- 
Beter dood, zei de hooggeboren jonge-

iing, dan hulpeloos verder te leven onder de

heerschappij van dien bloedhond, Wat heb-
ben zijne handlangers gedaan ! Geheele wij-
ken zijn door de Pretorianen geplunderd . Zon-
der den brand zou die grap mislukt zijn !...
Gij zoekt de brandstichters, om hen aan het
kruis te nagelen ) Ginds ,achter de speren van
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de lijfwacht, achter de muren van dat ver-
vloekte huis, zit hij wijn te zwelgen, terwijl
het heerlijke Rome in de asch ligt !

- Nero, ging fluisterend van mond tot
mond, Nero is de aanstoker van deze afschu-
welijke misdaad...

- Maar waarom... ? Met welk doel )

- Alleen uit zucht tot kwaaddoen ! Niets
van alles, wat hij tot nu toe bedreef, was mis-
dadig genoeg om aan die zucht te voldoen !

Als de aarde vuur kon vatten, dan had hij
geheel Europa laten verbranden !

- En denkt gij aan zijne ijdelheid ! Herostra-
tus stak den tempel van Efesus in brand. Ne-
ro deed den roem van acht eeuwen in de asch

leggen. Is hij nu niet grooter dan Herostratus )

- Weet gij niet dat hij reeds in den vori-
gen herfst tot Poppea heeft gezegd: wanneer
gij maar eerst Keizerin zijt, zal ik dat oude
nest van de aarde doen verdwijnen en eene

nieuwe stad bouwen, trotscher en prachtiger
dan dezê en uwe schoonheid meer waardig !

- Jawel ! Zij zou Neronia heeten, die nieu-
rve stad, opdat de roem van Romulus van het
aardrijk zou verdwijnen...

- Wie heeft het ooit gehoord ? Een brand-
stichter op den troon, riepen twintig, dertig
stemmen te gelijk.

Vloek over den wereldvernietiger ! Weg met
den misdadiger ! Hij is des doods schuldig !

De jeugdige aristocraat en de ridder waren
reeds lang in het gewoel verdwenen, orn el-
ders het onheilspellende gerucht rond te

strooien, dat Nero de aanstoker was.
Beiden behoorden tot het complot, dat door

Keizerin, Agrippina was ontdekt geworden
toen zij de woning van den rechtsgeleerde, Lu-
cius $enenius, door h,aar vertrouwde, Pallas,
]rad doen overrompelen.

Genaderd aan het punt van wanhoop en ver-
bittering, waarop men elk middel om opstand

te verwekken geoorloofd vindt, grepen de le-

den van den geheimen bond overal de gele-

genheid aan, om den tiran en zijne werktuigen
verdacht te rnaken.

Eene betere dan th,ans zouden zij moeilijk
vinden. Inderdaad hadden de Pretorianen en

de stadscohorte zich hier en daar aan uitspat-

tingen schuldig gemaakt; ook was het waar,
dat Nero eens gezegd had: het Rome van Au-
gustus is eener Poppea onwaardig !

- Dat alles werd opgerakeld; de bijzonderhe-
den w-erden samengevat, er werd bijgemaakt
en gelogen, wat voor het doel, dat men be-

oogde, dienstig toescheen en zoo verbreidde
zich langzamerhand het gerucht,- dat, nog

eeuwen lang door de menschen geloofd is: de

verwoester van de werelilstad was Nero, die
het plan had gevormd, zich zelven en zijne
Poppea op een reusachtig, maar huivering-
wekkend schouwspel te vergasten.

Niets vermoedende van dit gerucht, stond
Nero met Poppea Sabina op het platte dak van
den toren en staarde in de ruischende, woe-
dende vlammenzee.

Goudachtig rood vuur, zoover het nog reik-
te, millioenen gloeiende spookgestalten, ein-

,delooze slangen, die in duizendvoudige kron-
kelingen naar den hemel opstegen of over de

puinhoopen dansten, voorwereldlijke draken
met zwellende reuzenlichamen, vulkanische
uitbarstingen uit ontelbare, onuitputtelijke
kraters...

De huiveringwekkende schoonheid van dit
nooit beleefde schouwspel maakte een over-

weldigenden indruk op hem.

Zijn voor alle indrukken zoo vatbaar ge-

moed voelde zich door eene zonderlinge be-

zieling aangegrepen.

Hij rilde van innerlijke ontroering.
Hij vergat het bange, benauwende gevoel,

dat hem tot nu toe had neergedrukt.

Hij vergat het verbrande palatium en de

verlaten u-oestenijnen, die hem in de volgende
dagen van alie heuvels zouden aangrijnzen.

Hij vergat zelfs de nabijheid van Poppea

Sabina.

Hij keerde zich om en g.af aan een zijner
lijfslaven het bevel hem de kithara te brengen,

die hij op alle tochten medenarn.

Het oog gericht op het brandende Rome,
hing hij den scharlaken band over den schou-

der, stemde het instrument, sloeg daarna het
plectrum rnet vaste hand tegen de metalen
snaren en hief met zijne jeugdige, schoone

stem een lied aan van de dichteres Sappho,
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wa,arvan elke vierde regel, door krachtige

zwellende tonen begeleid luidde : tt Flikkeren-
de vlammen! l.

- Gij zingt als een god ! juichte Poppea,

toen het lied ten einde was, en zij klapte daar-

bij als een kind van blijdschap in de handen.
Nero luisterde echter niet.
Met tastbare duidelijkheid zweefde daar

voor zijne oogen eene liefelijke meisjesgestal-

te, die geheirnzinnig opsteeg uit den branden-
den chaos Christina, de onvergetelijke.

- 
Christiri:a I zuchtte de Keizer uit het

diepst van zijn gemoed.

De kithara ontzonk aan zijne handen en

gleed langzaarn langs de plooien van zijn toga

op den grond.
Waar was die gouden, zalige tijd gebleven,

toen hij voor haar datzelfde lied had gezon-

gen, des avonds, wanrleer de toppen der Al-
baneesche bergen gloeiden in de laatste stra-

len van de ondergaande zon ?

Weg, voor eeuwig in het niet verzonken,
evenals de wereldbeheerschende stad, die nu

zoo jammeriijL ten gronde ging I

-- Ja, stort ineen ! riep hij, beide handen

.opheffende. Sterf, gij koninklijk Rome. Ver-
brand, verdwijn van den aardbodem I U kan
ik uit uwe assche doen verrijzen, heerlijker
nog dan te voren: rnaar die ééne l<unnen mij
de goden zelfs niet teruggeven ! Waar is uw
recht om te bestaan, nu Christina niet meer

ieeft ) Flikkerende vlamm,en ! Ja, flikkert I A1

gloeidet gij duizendmaal heerlijker, gij zoudt
mij toch nog te gering toeschijnen als haar

doodenof.fer I Zij had een heerlijker verdiend !

De eeuwige nacht had moeten aanbreken op

het oogenblih .dat h,aar driemaal gezegend

leven ontvlood !

Zijne stem nam toe in kracht, ais bij een

plechtig gebed. Een gedeelte van zijne, in
geestvervoering uitgesproken rn'oorden, drong
tot het volk door dat ook het raadselachtig ge-

zang en Ce muziel< had vernomen.

- ll6s11, hoe hij zich zeiven prijst, riep een

handelaar van het Argiletum, terwijl onze har-
ten met wanhoop zijn vervuld !

- Hij zingt en jubelt ! kreet een Ligurische

schippersknecht. De stad moge verbranden:

hij schept er behagen in, de nieuwe wijken,
die thans in vlammen opgaan, zijn nog niet
voldoende !

- De Keizer moet ons te woord staan ! Uit
den weg, Pretorianen I Het Romeinsche volk
wil naar de4 Keizer ! Het Romeinsche volk
wil weten, wat die comedie daar boven be-

duidt I Naar buiten met den brandstichter ! De

Imperator moet weten wie het heiiige Rome

in de asch heeft gelegd !

Kalm en selaten velden de Pretorianen hun-
ne lansen.

Nog week het volk achteruit.
Eenmaai echter in beweging geLrracht, werd

het hoe langer hoe opgewondener.
De tribuun, clie de soldaten aanvoerde, rond

een bode naar het platte dak, om den Keizer
omtrent het bedenkelijke van den toestand in
te lichten.

- De dwazen ! lachte de Imperatgr.

- Acht die dwazen niet te gering ! fluister-
de Poppea. Zij zijn dol geworden als de hon-
den, wanneer de zon het sterrebeeld < de

Leeuw l nadert.
Een woedend gehuil deed den Keizer het

antwoord binnenhouden.

Vijf of zes van de stoutmoedigsten waren als

eerste slachtoffers van de Pretorianen geval-

len. De overigen drongen met dubbele on-

stuimigheid naar voren. In het volgende
oogenblik kon men een algemeenen stormloop
verwachten.

- Hoort ! waarschuwde Poppea. Het volk
verlangt tot elken prijs een schuldige ! Gij
wilt het zelf toch niet zijn ) Wat daar tot ons

doordringt, spreekt duidelijk genoeg !

- Het werk van mijne doodsvijanden I

sprak de Keizer op bitteren *oon. Ik ken hen

niet, w,ant zij sluipen rond onder het rnasker

der vriendschap. Ik ken echter eene schare, die
mij dieper beleedi.gd en m.ii bittere smart in
het hart gedroppeid heeft dan de aristo,crati-

sche jongelingen, die mijn vai beoogen: de

Nazareners !

- 
Bij Zeus ! riep Poppea, zijne rechterhand

grijpende, deze gedachte is grootsch ! Sedert

de edicten, die zij u hebben afgeperst, heeft

di'e bende zich hoe langer hoe meer gehaat ge-
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maakt ! Hoe langer ik er over nadenk, hoe ge-
lukkiger en genialer deze inval mij toeschijnt !

Ja, ik voel zelve den lust in mij opkomen hem
voor waar te houden. Gij hebt het raadsel op-
gelost, Imperator ! De Nazareners zijn de mis-
dadigers ! Zij hebben willen waar maken, het-
geen zij ons reeds lang voorspeld hebben !

- Meent gij dat ) lachte Nero ongeloovig.

- Ik ben er van overtuigd ! Hebt gij nooit
gehoord dat een der voornaamste verkondigers
van het Christendom, Paulus geheeten, aan
het volk leert, dat de Cod van de Christenen
binnen korten tijd de wereld in pijn zal doen
verkeeren en een gericht houden over alle
menschen ) Het rr eeuwige vuur )) is schering
en inslag bij het Christendom ! Paulus heeft
het den rijken en machtigen dezer aarde hon-
derden malen geprofeteerd. Verbaast hgt u
dan, dat die ongeduldige hoop, die reeds se-

dert lang niet meer aan de goden der Romei-
nen offert, nu eindelijk daden wil zien en zelf
de handen uitsteekt om die profetie te verwe-
zenlijken ?

- Kent het vollc de verwachtingen van de
Nazareners ?

- Ongetwijfeld ! Hunne leetstqllingen, in
den aanvang bespot, daarna gegispt en als on-
gehoorde vermetelheid verdoemd, gaan van
mond tot mond. Spreek het woord uit, en het
volk zal het opvangen als iets, dat het reeds
lang heeft verwacht !

- Welaan dan... zei de keizer, in gedach-

ten verdiept.
Poppea ging vooruit naar de trap, maar Ne-

ro staarde nog steeds in de vuurzee.
De Nazareners !

Er was een tijd geweest dat hij vertrouwd
was met hunne taal.

Hij had denkbeelden daaraan vastgeknoopt,
ver reikende, wereldhervormende plannen,
totdat hij de volgers van den timmerm,anszoon
had leeren haten, wijl hij meende, dat hij
door hen bij het najagen van die vermetele
droombeelden, van zijn levensgeluk was be-
roofd.

- Ja, hij haatte de Nazareners !

Voor zijne afgemartelde fantasie geleken zij
allen, allen op dien mageren Nicodemus, die

nooit rustte, wiens oogen voortdurend in be-
weging waren en zoo zouden zij dus allen hun
verdiende loon ontvangen, indien hij deze af-
schuwelijke beschuldiging uitsprak, indien hij
hen prijs gaf aan het volk, als de verwoesters
van de koningin der aarde.

- Ja, gelukkige inval, sprak hij luide tot
zich zelve, gelukkige inval. De vervloekte kris-
tenhonden zullen het bezuren. Zij moeten als
slachtoffers van het Fatum vallen !

Hij lachte als wezenloos.

Het Fatum ! IJdel woord. Ben ik dan de

meester niet. Gebied ik niet over de wereld )
Kan ik het ellendig gespuis, dat daar blaft en

huilt niet met een blik neerbliksemen ! Het
Fatum ! Nero, de lmperator is het noodlot !

Luider en dreigender werden de roepen der
massa.

- 
Welaan, het zij zoo, het lot is geworpen.

Wee de kristenhonden !

- Wee, Nero ! klonk eene stem achter hem.
De keizer draaide zich vlug om.
Voor hem stond de oude Barbillus. Zijn

baard was sneeuwwit geworden, diepe rim-
pels lagen in zijn gelaat, zijn mager lichaam
was in een toga gewikkeld.

- Man, gij zijt des doods schuldig ! Wie zijt
cij ?

- 
Des doods schuldig, spotte de grijsaard.

Men zet de bijl niet in het dorre hout maar
haalt het neer. Nero, ik zeg u dat uw besluit
eenmaal over geheel de wereld zal dauwen als

een balsem van vrede. Gij wilt de kristenen
uitroeien, maar gij zult het zaad verspreiden
op ,alle hoeken van uw rijk. Het Fatum, waar-
mede gij pocht, zal u evenwel verpletteren als

een laag kruipdieren... Denk er aan, Impera-
tor.

Buiten zich zelf van woede wilde Nero zijn
handen op den ouderling slaan, doch deze was

even vlug verdwenen als hij gekomen was.

Hij snelde Poppea achterna.

De toga vol majesteit over den schouder ge-

slagen, betrad hij het vestibulum.

- Wat wilt gij? vroeg hij op hoogen toon,
toen de menigte bij zijne verschijning zweeg.

-'Wraak 
! wraak op de snoode brandstich-

ters !
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