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Caius en Sabina
I.

Het paleis en de tuinen van Publius Drusus waren van de
beroemdste onder de vele heerlijke gebouwen in het oude
Rome. Nero zelf benijdde Drusus om zij,n onmetelijke schatten en zocht dezelve te bemachtigen, al was 't maar om de
gaten te stoppen, die hij niet zelden al te kwistig in de Staatskist maakte. De Romeinsche Patricier wist dit zeer goed, en
was bereid te sterven met de gevoellooze onverschilligheid
dier genotzoekers, wier goederen en vrijheid, leven en dood
van de genade des keizers afhingen.
Wat hij ook te duchten had, Publius Drusus bracht deswege niet de minste verandering in zijn levenswijze : hij ging
voort, zooals tot dusverre, het forum, den circus en de baden
te bezoeken, en groote gezelschappen op feesten in zijn prach,
tige hovingen uit te noodigen. Gedurende de heete maanden
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duurden die feesten tot zonsondergang, en alle kringen der
Romeinsche hoogere wereld kwamen daar bijeen.

In de schaduw van een reuzenplataan zat Drusus met een
twintigtal vrienden : daaronder bevonden zich senators, patriciers en geleerden. Men praatte over de laatste gebeurtenissen in het rijk. Juist deden geruchten de ronde over den
opstand van Vindex in Gallie, en de voorname Romeinen
bespraken de kansen der opstandelingen en de mogelijke gevolgen voor het tegenwoordig bewind. Aan den boord van
een riviertje zat een andere groep in 't gras. Deze onderhield
zich over letterkunde en wetenschappelijke belangen. Iemand
droeg, luidop en met rhetorische gebaren, een geleerd opstel
voor. Mar vermaakten zich vijf of zes jongelieden met het
balspel. Tat verder, op een door boomen omzette plaats,
oefenden zich soldaten en officieren in gymnastische lichaamsbewegingen en in de vechtkunst met houten wapens. Aan den
vijver hield zich een troepje dames en jonge mesjes op, die
op landelijke banken en rond tafeltjes gegroepeerd waren.
Tot deze groep behoort ook Sabina. 0,nachtzaam laat zij
den arm op den omheiningsmuur rusten, terwiji zij met een
rieten staafje het vijverwater doorploegt. Tegenover haar
staat een jonge, voorname patricier.
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Sabina is het schoonste, en sevens het zedigst gekleede meisje van het gansche gezelschap. Zij is de nicht en vernioedelijke erfgename van Drusus . Deze omstandigheid, gepaard aan
haar ongewone schoonheid en ontwikkeling, bracht er niet wei.
nig toe bij om de liefde en de ijverzucht van alle door geboorte of rijkdom voortreffelijke jongelingen op te waken.
Doch Sabina hield zich tegenover alien uiterst koel; alleen
haar neef Caius koesterde een tijdlang schijnbaar gegronde
hoop.
Het was met Caius, dat Sabina juist in gesprek gewikkeld
was.
— Hoe kunt gij Loch zoo wreed zijn, nichtje! De goden
zijn getuigen van mijn liefde jegens u, en ongetwijfeld moeten zij op den duur deernis met mij hebben, wanneer zij zien,
dat gij mijn neiging slechts met onverschilligheid, om niet

te

zeggen met verachting, beantwoordt.
Sabina houdt den blik op het stille water van den vijver
gevestigd.
— Gij vergist u, Caius. Met verachting, nooit! Met vriendschap, ja; doch niet met liefde.
— Waarom niet?
— Omdat ik u niet kan liefhebben; of beter gezeid, omdat
ik u niet mag liefhebben.
— Alweer een mysterie!... Sabina, er gaat iets ongewoons
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Het was met Caius dat Sabina juist in gesprek gewikkeld was... (blz. 5)
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met u om, Sinds eenigen tijd zijt gij schromelijk veranderd.
In uw handelwijze, in uwe houding, in uw kleeding, kortom
in gansch uw uiterlijk is er een grondige verandering gekomen. Ook de voorkeur, die gij mij vroeger schonkt, is teenemaal afgekoeld. Wat beteekent dat alles? Wilt gij toch eindelijk eens openhartig spreken?
— Ik kan u daaromtrent geen opheldering geven; gij zoudt
me toch niet begrijpen.
— Zoo moet ik dan alle hoop opgeven?
— Alle hoop, ja Caius!
— En zoudt gij ook mijn lief de niet beantwoordeen ten
koste van het groote offer, dat ik mij oplegde?
De jonge Romeinsche hief langzaam het hoofd op en blikte
in de oogen van haar neef , Sabina werd in zich iets gewaar,
dat op een ingeving geleek, en met gedempte stem, doch met
sterken nadruk sprak zij :
— Wat offer? wat offer? Slechts eene voorwaarde moet ik
stellen, en 't is er overigens eene die geheel en gansch in uw
voordeel uitvalt. En dan nader op haar neef toetredend, fluisterde zij nauw hoorbaar :
— Caius, wordt christen!
Als door een adder gebeten, voer Caius plotseling op en
deed een stap achteruit.

CIEFENIIEMEIMEEmmiaillImMiEEMIEEIMEOID7 WIE11110illimMIgaliNglillIgarnmaffiC€

BERMISMIECIMEMNI1110CC 1K STERF ALS CHRISTEN WEIllis1111010311115311110(3E)

— Christen? stamelde hij, terwin hij Sabina starlings aankeek.
-

Schrikt u die gedachte af? vroeg deze ietwat ontstemd.

— Christen?... Maar dan zijt gij zelf...
-

Een Christin, ja... En ik ben teenemaal overtuigd, dat

er maar an God is, dat Jezus-Christus ware God en tevens
ware mensch is, dat alle menschen broeders en zusters zijn,
kinderen van an en denzelfden Vader.
-

Zoowel dus als ik en gij?

— Voorzeker, onze broeders zijn ook de krijgslustige Galook de ongetemde Spanjaarden, ook de kunstminnende
Grieken, ook de droomerige Afrikanen, ook de handeldrijvende Pheniciers, met an woord, alle menschen uit de verst-afgelegen landen. Onze broeders zijn verder ook de rijke patriciers, de soldaten onzer legioenen, zelfs de arme slaver,
over wier leven en dood wij heelemaal ten onrechte beschikken.
— Sabina, ik. zweer, u bij de goden, dat ik naar dien onzin
niet verder wil luisteren. Daarvan ben ik gewis overtuigd, dat
gijlie, Christenen, geen ezelskop aanbidt, geen pasgeboren kinderen opeet, geen vijanden uwer medemenschen zijt, zooals
uw lasteraars beweren. Maar ik kan gewoonweg niet begrijpen, hoe gij mij die bekentenis durft doen, hoe gij, de nicht
van den voornamen Drusus en de schoonste van alle Ro(011111191110B111
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meinsche vrouwen, u bij die zo,nderlinge sekte hebt kunnen
aansluiten. Ik huiver bij de gedachte, aan welk gevaar gij u
blootstelt. Wellicht staat de dood u te wachten...
— Sterven, Caius? Maar vrees ik den dood soms? Hij
moge komen, wanneer en hoe hij wil. 1k zal tevreden sterven,
in de overtuiging dat ik eene zaligheid tegemoet ga, die zonder einde is.
— Louter droomerijen, Sabina!
-

Hoegenaamd niet, Caius! Jezus-Christus, die noch be-

driegen noch bedrogen worden kan, heeft het ons beloofd.
— Kent Drusus uw geheim? vroeg Caius na eene pooze.
— Neen, gij zijt het eenig familielid dat ingewijd is. Van
al mijn vrienden en bekenden zal wel alleen Marcialis, de
Pretoriaan, er iets van vermoeden, wijl hij mij tweemaal

in

gesprek verrast heeft met een diaken, die kort geleden den
marteldood onderging.
— Weet Marcialis er van? Dan zijt ge verloren. Hij heeft
immers gezworen, zich op u te wreken, omdat gij hem afgewezen hebt; en de elle,ndeling zal zijn eed gestand doen. Ilc
zal hem binnenkort onschadelijk maken.
— Laat dat maar! Bevlek uw ziel niet met broederbloed;
wordt geen laffe moordenaar!
— Het zal in eerlijken kamp gebeuren. Over eenige dagen
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moet ik bij de feestelijkheden in den circus met hem vechten.
— Ge neemt dus deel aa,n schouwspel, Caius?
— Zeker, Sabina! Zoo wil het de keizer. We zijn ver gekomen tegenwoordig : adellijke

patriciers moeten

zich in 't

worstelperk met gladiatoren (zwaardvechters) meten!
— Ga er niet heen, Caius!
— Dit ware zooveel als mijn doodvonnis onderteekenen.
Nero is bang geworden wegens den opstand in Gallie : hij
wil het yolk buitengewone schouwspelen bezorgen, om het
te zijnen gunste te stemmen. De kerkers zijn volgepropt met
Christenen. In de onderaardsche circusgangen brullen wel
honderden hyena's, leeuwen, panters, wilde honden, en hun
keren in hun grimmigen honger naar een smulpartij; en wij,
de zonen der voornaamste familien, wij moeten ons in 't kampen met de zwaardvechters oefenen.
— Dat is verschrikkelijk, Caius!
— Ja, ons leven hangt enkel en alleen of van de grillen
des yolks, van 't believen der Vestaalschen en van de willekeur des keizers , Nero wil het, wij hebbe,n te gehoorzamen.
Heugt het u nog, Sabina, hoe hij eens bevel gaf, dat tweehonderd senators tegelijk in het worstelperk zouden neerstijgen, om met malkaar te kampen, of liever om malkaar te
slachten? Bij de aanstaande feesten zal Nero persoonlijk aan
de worstelingen deel nemen, alsook aan de wedrennen. Sinds
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hij van zijn laatste reize naar Griekenland, waar hij meer dan
duizend zegekransen in den circus gewonnen heeft, zoo goedgeluimd is teruggekeerd, wil hij ook bier van 't Romeinsche
yolk bijval oogsten.
— Welk een smaad en zeifverlaging! zuchtte de jonge
Romeinsche.
— 1k vrees het ergste voor u, nichtje. Marcialis zal Been
gelegenheid verzuimen om u in 't verderf to storten. 0 Sabina, moest gij ter dood veroordeeld worden, da,n zou ik u
algauw volgen in het rijk van Pluto en Proserpina!
-

In den hemel, Caius, in den hemel! Daar zult gij ook

eens binnengaan, twij fel daar ,niet aan. Daar bid ik dagelijks
voor tot mijnen Christus.
— Ja, bid hem maar, Sabina, dat hij mij verlichte, opdat
ik aan een godsdienst gelooven kunne, die mij zoo zwaar
en zoo streng voorkomt, dat ik hem o,nmogelijk, dunkt mij,
Ikan aannemen.
De zonne neigde ten ondergang. De gasten van Publius
Drusus verspreidden zich allengs. Ook Caius en Sabina namen afscheid van malkaar. Het meisje was innig vergenoegd
en opgeruimd. Doch Caius verliet haar met tranen in de oogen
en het hart door de tegenstrijdigste gevoelens bestormd.
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II.
Weinige dagen later was de nieuwe reusachtige circus,
die Nero's naam droeg, tot proppens toe vol toeschouwers.
Het was de tijd, waarop de keizer placht binnen te treden,
door duizenden met donderende juichkreten begroet. Overal
heerscht ongeduld. Een dof gebrom van stemmen, als een
gonzen rand talrijke bijenkorven, stijgt uit het midden der
bloedgierige menigte op.
Eindelijk verschijnt Nero, voor de gelegenheid gekleed als
een Jupiter. Van zijn troon of geeft hij teeken. De deuren
der kerkers gaan open en spuwen gansche stroomen menschenvleesch in 't worstelperk.
— De Christenen! De Christenen! huilt het gepeupel.
Deze verschijnen kalm en gelaten, sommigen zelfs glimlachend : zij schijnen eerder genoodigden bij een feestvertooning dan slachtoffers te zijn.
Ruim tweehonderd in getal zijn zij daar in den circus bijeen, uit alle standen en kringen, van alien leeftijd, van elk
geslacht : grijsaards, jongelingen, vrouwen en kinderen. Zij
knielen in dichte groep bij elkaar, heffen een godsdienstig
gezang aan, verheffen den blik ten hemel en kruisen de handen over de borst.
Op een tweede teeken van den keizer ontsluit men de
3DNIMIBIREIMIEUMEEEIMEIMEEMIEIMEN)
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hokken der wilde dieren. Een doodsche stilte vervult almeteens het amphitheater. Er vaart als een ijzige rifling door de
rangen der toeschouwers, wanneer 't gezang der slachtoffers
en 't gebrul der wilde dieren in de ruimte der gangers weergalmt.
Als een stormwind duiken de hongerige beesten in de arena
op. Verschrikt door het ongewoon tooneel, verstommen zij
een oogenblik en houden bewegingloos stil. Dan hef fen de
hyena's en panters de koppen in de lucht, — zij ruiken men.schenvleesch. De Afrikaansche leeuwen zweepen de flanken
met den staart, en de afschuwelijke honden laten de tanden
zien. Eenige slaven en toeschouwers, de eenen met ijzeren
puntstaven, de anderen door hun ongeduldig getier, hitsen
nog meer den bloeddorst der dieren aan. Deze naderen immer meer, onder stijgend gebrul, de groep der Christenen.
.
Het is een panter, die den aanval begint. Eerst treedt hij,
een kat gelijk, eenige stappen terug, schuurt zijn muil tegen
den bodem, trekt zijn lijf als 't ware ineen, laat een vreeselijk
gegrol hooren en werpt zich dan met een reuzensprong op
de schouders van een christen-martelaar. Slachtoffer en aanvaller rollen samen op den grond; bloed verft het zand der
arena rood...
Daarop volgt een ontzettend tooneel. Als door furien aangegrepen, storten de grimmige dieren, alle samen, op de weeralEGIE11111:0111M1INIENNI11®BINIMEN
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looze Christenen. Niets adders verneemt men nog dan gemaal
van beenderen en vleesch tusschen de tanden der wilde beesten. Van den kant der Christenen geen woord, geen geluid
zij sterven, een glimlach op de lippen.
Ongeveer een half uur heeft het schouwspel geduurd. Het
publiek begint zich te vervelen en geeft zijn wrevel lucht in
luid gemor, Niet uit medelijden, o neen! daarvoor is het
verdierlijkte yolk niet ontvankelijk. Het gepeupel vraagt andermaal bloedvergieting, doch wider koen geworstel, man tegen man, niet zooals die laffe Christenen daareven, die geen
weerstand wilden bieden.
Het kostte nogal moeite, om de wilde dieren in hun hokken terug te krijgen, Slaven en vrijgelatenen, aan den circus
verbonden, sleepten de lijken en de vormelooze vleeschmassa's naar het spoliarium weg, zonder op de stervenden te letten.
Thans geeft Nero last, dat men het schouwspel zou voortzetten naar de volgorde van het feestprogram.
Wederom verschij,nen slaven, die de arena van het bloed
zuiveren en met scheerpgetande hakken het versche, pas gestrooide zand uiteenrakelen.
Dan treden paarsgewijze de eerste zwaardvechters in 't
worstelperk. Onder hen bevinden zich ook Caius en Marcialis,
die met malkaar te kampen hadden. Die twee maken in dit
[€E1111E11110MIEMMO11110111101111EIMON
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oogenblik de opmerkzaamheid der gansche menigte gaande.
Na inleidende oefeningen, die eigenlijk maar spel zijn,
begint de werkelijke strijd. Caius ziet er bleek uit en beeft
van toorn. Hij wil den mededinger neervellen, die gezworen
heeft zich over Sabina te wreken : die gedachte houdt zijn
moed omhoog. Marcialis daarentegen blijft goedgeluimd en
verheugt zich reeds bij voorbaat over de zege : hij heeft een
kunstgreep uitgedacht om zeker overwinnaar te zijn.
— Zeg maar vaarwel aan de wereld, Caius! begint hij met
een sluwen glimlach.
— Verrader, roep gij liever de goden aan! En dit zeggende,
mikt Caius met de punt van zijn dolk op het hart zijns
vijands.
Marcialis ontwijkt den slag en valt zelf aan. De glinsterende zwaarden gelijken op twee bliksems, die malkaar in zigzag
kruisen.
Marcialis verliest zijn plan uit den geest niet.
— Als Sabina u ten minste nog kon zien, he! grijnst hij
op schamperen toon. Doch zij kan het niet meet'.
— Ik weet het : zij kon niet komen. Caius is buiten tichzelf van woede.
— Zij is wè1 gekome,n, ik zweer het u! hoont Marcialis.
— Gij liegt, lafaard!
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—

Zij is gekomen, zeg ik u : niet als toeschouwster, maar

als slachtoffer! Ha, ha, ha!
Caius verbleekt; zijn hand is niet zoo vast meer, maar
siddert onder 't geweldige der verrassing. Daarop heeft Marcialis gerekend. Hij barst in een schaterlach uit en roept Caius
toe :
— ja, ja, Sabina diende zooeven tot lekkerbeetje voor de
wilde dieren.
— Ellendeling!
— Ik heb ze gisteren nog als Christin aangeklaagd. Zij
Nog geruimen tijd heeft het kampen der aristokratische
gevangenis heengevoerd.
Caius wankelt een paar schreden achteruit, zonder zich te
verdedigen. Marcialis maakt van de gelegenheid gebruik om
zijn aanloop te nemen en Caius het zwaard in de Borst te
boren. Met een gil zakt de getroffene ineen, terwijl Marcialis
triomfeerend uitroept :
— Eerst zij, dan gij... Ik ben gewroken!
Stormachtig gejuich breekt uit de rijen der toeschouwers
los. De moordenaar houdt den blik naar de galerijen gericht.
Daar verlangen de eenen, dat Caius afgemaakt worde : anderen eischen genade voor hem. Bij het yolk geen uitkomst
ziende, schouwt Marcialis naar den keizer. Nero echter is
kwaadgeluimd, omdat Caius zich zoo lamledig verdedigd
ammanamoullommommiomiege 16 gpsmiumaiiimmicomionomiamoopp
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heeft. Daarom verheft hij de hand en buigt sierlijk den \ringer naar den grond.
— Recipe ferrum! recipe ferruml — Ontvang het staal, ontyang den doodssteek! bruit de menigte,
Op,nieuw stoot Marcialis zijn zwaard in het lijf van den
gevallen tegenstrever; opnieuw vloeit dezes bloed. Na een
kleine beweging blijft de gewonde roerloos, voor dood liggen.
Goede reis kameraad! Met deze woorden trekt zich de

-

onverlaat terug onder het donderend applaus van 't gepeupel.
Nog geruimen tijd heeft het kampe.n der aristokratische
gladiatoren voortgeduurd, en de slaven hebben de ontruiming
van 't worstelperk uitgesteld tot alles gedaan was.
De patricier Caius is nog niet gestorven.
Tot het bewustzijn teruggekeerd, slaakt hij een langen
zucht en richt zich in de arena op. Heel dicht bij zich verneemt
hij een zachte, schier bovennatuurlijke stem, die hem toespreekt :
-

Caius, mijn arme Caius!

Hij wendt zich om, en ziet daar nevens hem de in 't wit
gekleede Sabina liggen. Aan den hals heeft zij een wonde,
veroorzaakt door de klauwen van een wild dier, en haar Borst
is vol bloed.
— Sabina, de ellendeling heeft dus niet gelogen!
-

Ik ben het, neef. God heeft het z6•5 geschikt, dat wij
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samen zouden sterven. Doch verontrust u niet, Caius! Ver.blijd u veeleer met mij : we zullen eeuwig gelukkig zijn.
Hoort gij de hemelmuziek niet? Ziet gij het paradijs niet
opengaan en de apostelen Petrus en Paulus neerdalen om
ons daarheen te leiden? 0, wat zal het daar schoon zijn!
— Kon ik maar sterven zooals gij, Sabina! Ik draag echter
haat in het hart, haat en wanhoop; want Marcialis heeft gezegevierd.
— Vergeef hem, zooals ik hem vergeef en zooals Christus
zijne beulen vergeven heeft...
— Onmogelijk! onmogelijk!... 0, hadde ik maar het geluk,
te gelooven wat gij gelooft!
— Willen is voldoende, Caius. Een oogenblik volstaat om
uw zaligheid te verzekeren. Wil slechts gelooven wat ik geloof, heb betrouwen, en gij zult met mij het Paradijs ingaan.
— Sabina, ik voel uw woorden door mijn hart gaan; een
helder licht boort door de duisternissen mijner ziel.
— Dat is de genade Gods, Caius!... God roept u. Wend
u tot den Gekruisigde, die voor u zooals voor mij, die voor
alle menschen gestorven is.
— Ik begrijp u niet heelemaal; maar ik voel jets in mijn
binnenste, wat mij aanspoort te gelooven wat gij gelooft , Wat
moet ik aanvangen? Ik wil Christen worden. Ik wensch de-
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zelfde rust en zaligheid te genieten, die gij geniet. Ik wil tevreden sterven zooals gij. Wat staat er mij te doen?
-

Slechts te gelooven en te hopen... Voor het overige is

er geen tijd meer, Berouw u over uw vroeger leven, vraag
God om vergiffenis voor uwe zonden, en vereenig u met mijn
gebed...
-

Ja, ik geloof aan den Gekruisigde, aan den Galileér;

ik geloof alles wat gij...
Sabina lispelde met zwakke, nauw hoorbare stem een eenvoudig gebed voor, ern Caius herhaalde hartgrondig woord
voor woord de bede der martelares. Tranen kwamen in zijn
oogen, doch het waren geen tranen van onmacht en vertwijfeling, maar tranen van diepgevoeld geluk, die zijn hart verruimden en als heelende balsem zijn gansche wezen over
stroomden.
Sabina strekte haren arm nit, poogde de hand van haren
verwant te vatten, drukte die teeder in de hare en sprak :
— Hoe gelukkig voel ik mij thans! Voor God ben ik nu
uwe bruid, want ik heb uwe ziel gewonnen. 0, ik dank u,
mijn Jezus!
Dan wederom bewusteloos vallend, leunde zij Naar hoofd
tegen Caius' schouder.
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Nero brandde van ongeduld om in de arena neer te dalen
en aan de wagenrennen deel te nemen. Het yolk verveelde
zich weer. Vele lijken waren nog niet weggeruimd en, daar
de zwaardvechters nog steeds voortkampten, was er geen uitzicht op spoedige verandering van den toestand.
Daarom gaf de keizer teeken aan de gladiatoren, de worsteling te staken. Hij steeg persoonlijk van zijn tribuun in den
circus en beval, dat men zijn lievelingswagen zou klaar maken, VOOr den eigenlijken kamp wou hij een paar maal het
renperk rondrijden om zijn Afrikaansche paarden wat te oefenen..,.

Met een sprung was Nero op den wagen geklauterd. Nu
kletste de zweep over den kop der paarden heen, die als
pijlen vooruitschoten en schier den bodem niet schenen te
raken. Het publiek juichte toe, werkelijk meer uit geestdrift
dan uit vleierij; want Nero was buiten kijf een handige wagenmenner.
Intusschen voelde Caius zijn einde naderen. Het werd tijd
om zijn bekeering bekend te maken : zijn verwanten, zijn
vrienden, gansch Rome, vandaag in de circusgalerijen bijeen,
moesten het weten, dat hij als volgeling van den GalileEr wou
sterven. Daarom spande hij zijn uiterste krachten in; leunde
NEIINEIME31111EMIMMIMMIIIIMMIMMICIE
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met de eene hand op den bodem der arena verhief de an
naar den keizer toe en riep met luide, doordringende stemme
— Nero... Volk van Rome... ik sterf als Christen!
Dan zakte hij andermaal op den zandhoop, dien opnie
met zijn bloed vervende.
Nero knarste van woede. Plotseling viel hem een duivels
plan te binnen. Hij zweepte als een razende de paarden, di
weer menschelijkheid schenen te toonen dan hun meester zell
en zich op een of stand hielden van de in 't zand uitgestrekte
lichamen. Doch Nero dreef ze immer met geweldige zweepslagen terug, totdat op den duur wagen en paarden als een
stormwind dwars over de lichamen heenraasden.
Zijn gouden wagen ondervond daarbij gevaarlijke kantelstooten; doch de onmensch bleef overeind staan en gaf blijk
van onverschilligheid. Een onbeschrijfelijk rumoer volgde. De
toeschouwers, alien rechtgesprongen, om beter te kunnen toezien, begroetten met dol-wild donderend handgeklap hun gekroonden tooneelspeler.
Akelig verpletterd kwamen de hoof den van Caius en Sabina van onder' de raderen van den keizerlijken wagen...
De ziel der martelaars kende betere triomfen!
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Blinde Cecilia
Het waren beroerde tijden die de Christenen beleef den
gedurende Keizer Maximianus' wreede kerkvervolgingen . De
openbare bidplaatsen werden gesloten. De goddelijke diensten
zouden in onderaardsche kerken verricht worden.
In die tijden van schrikkelijke vervolging, werd er aan de
Christenen toegestaan het Allerheiligste in hunne huizen te
bewaren opdat het goddelijk voedsel hunne ziel sterken zou
voor komende onheilen.
De geloovigen aanzagen zich in die gevaarlijke dagen niet
als schapen, welke naar de slachtbank geleid werden, maar
wel als soldaten tot den strijd uitgerust. Zij vonden hun wapentuig, hunne sterkte, hun voedsel aan de Tafel des Heeren.
Zelfs de vreesachtigen en zwakken voelden zich door het
brood des levens aangemoedigd en verkwikt. In de onderaardsche kerken, knielden de zondaars om hunne misdrijven
aan den priester te belijden en er de ontslaging van te beGEMMIESIMEIMEM3 IIIMMIESIIIIMEEN
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komen. In die onrustige tijden werd de boetvaardigheid verzacht, en het uur der verzoening verkort.
Dan naderde het oogenblik der communie.
Ziehier het lichaam van Onzen-Heer-Jezus-Christus,
zegde de priester tot iederen geloovige, dien hij het heilig
voedsel toereikte.
— Amen, antwoordde de christen, met een van geloof en
lief de trillende stem.
Daarna spreidde hij op zijne handen een orarium of witlinnen doek open, waarin hij een voorraad van het goddelijk
brood ontving, om zich tot de volgende plechtigheid to voeden.
Dit kostbaar onderpand werd zorgelijk in een nog fijneren

doek gewonden en zelfs in een gouden doosje, ander de
kleederen, op de Borst gedragen.

Het was in zulk eeen basiliek dat de geloovigen vergaderd
waren toen de edelman Corvinus, een verwoede christenhater,
met zijne bende bij den ingang des kerkhofs aankwam, dat
den ingang der katacomben omsingelde.
Een twaalftal gewapende mannen moesten den ingang bewaken, en zich meester maken van alien die er zouden willen
binnentreden of uitkomen.
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Corvinus, met het overige der bende maakte zich gereed
om in het kerkhof af te dalen.
— Ik verwensch dit onderaardsch werk, zegde een oude
krijgsman met grijzen baard. Ik ben een soldaat, en gem
rattenvanger. Breng mij eenen man buiten, en ik zal hem bevechten, hand tegen hand; doch ik zou niet gaarne, gelijk ongedierte, in een vuilnispoel versmoren of door vergift omkomen.
Dit gezegde beviel de soldaten. Een hunner sprak :
— Er bevinden zich daar beneden misschien honderden
christenen, en wij zijn ruim een half dozijn te zamen.
— 't Is voor zulk werk niet dat wij onze soldij trekken,
voegde een andere er bij.
— Ik vrees hunne tooverijen, maar niet hunne dapperheid,
ging de derde voort.
Corvinus moest al zijne welsprekendheid gebruiken om hen
over te halen. Hij verzekerde hun dat zij nets te vreezen
hadden, dat de christenen voor hen zouden wegvluchten, en
dat zij in hunne kerk weer goud en zilver zouden vinden dan
de soldij van een geheel jaar hun opbracht.
Door deze woorden aangemoedigd, daalden zij al tastende
de trappen af, en beneden ontwaarden zij pier en daar lampen die de lange donkere gangen, welke zich voor hen ult.,
strekten, verlichtten.
ODENDIEMBEREEMIREIMEMIEGMEMI .'3 ■ E j
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— Stil, zegde een van hen, hoor die stem.
De weergalm zond hun uit de verte de zachte en welluidende tonen toe van een frissche en jeugdige stem; de schrik
deed ze niet beven, zij was zoo helder en duidelijk dat op
verren afstand, de soldaten de uitgesprokene woorden konden
verstaan; zij tong de volgende zinsneden :
— De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zal ik
vreezen?
Daarop volgde een koor van stemmen, die op een statigen
toon, gelijk aan het gemurmel van wateren, zongen :
— Als de booswichten tegen mij aankomen, om mijn vleesch
to eten; mijne vijanden, die mij verdrukken; zoo zijn zij bezweke,n en gevallen.
Een, gevoel van woede en schaamte bewoog de aanvallers
bij het hooren dezer woorden van kalm vertrouwen en uitdaging.
— Vooruit vrienden, sprak Corvinus, ontsteken wij eerst
onze fakkels.
— Luistert, onderbrak een soldaat, terwiji zij hunne fakkels ontstaken, welk vreemd geluid. Het gelijkt aan houweelof hamerslagen in de verte.
— De muziek houdt op. Wij zijn gewis ontdekt, zij vluchten.
— Laat ons gerust voortgaan, zegde Corvinus, het zijn de
0011MI01111 2 ;,1
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oude mollen, Diogenes en zijn broeders, die grafplaatsen
voor de christenen bereiden.
Te vergeefs had Corvinus zijne makkers aangeraden geene
fakkels mede te nemen, maar zich te voorzien van lampen,
zooals de Christenen in de Catacomben gebruikten.
De manschappen verklaarden echter dat zij niet naar beneden zouden gaan zonder genoegzaam licht. Men ondervond
aldra de gevolgen dezer eigenzinnigheid. Naarmate zij stilzwijgend en omzichtig door de enge gaanderijen voorttrokken,
kraakten en flikkerden de vettoortsen met zulke hevige vlammen dat zij de soldaten schier verschroeiden, terwiji een dikke
rook naar het gewelf opsteek en als een dampwolk de dragers omhulde, hen half verstikte en hunne lichten allengskens
uitdoofde, Corvinus ging aan het hoofd zijner bende, rechts
en links rondwarende, volgens zijne genomene

aanteekenin-

gen.

Na wat meer dan de helft der gaanderijen geteld te hebben, stond hij verslagen dewiji de doorgang geheel afgesloten
was.
Nergens waren er christenen te bespeuren.
— Gevlucht! riepen zij.
Vermoeid, bevangen door den benauwden damp welken
de fakkels rondom verspreidden, razend en ontmoedigd keerden zij op hunne stappen terug; en daar hun weg rechtNIEIMIEMIEEMEMIEBEIMESIIMMINIIIIK€
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streeks naar den ingang leidde, wierpen zij bier en daar hunne
fakkels in de gaanderij om er zich van te ontmaken. Toen zij
zich omkeerden, scheen een zegevuur de diepten der duistere
ganger te verlichten. Bij de opening der verschillige grafkelders ontwaarde men een helder schitterend licht dat de sombere wanden in een prachtig purper hulde, terwijl de smook,
als een amberwolk naar omhoog steeg en door heel de gaanderij aan het gewelf hing. De toegemetselde grafsteden, op
wier tichelsteenen of marmeren platen de weerschijn van dit
licht nederviel, waren als met zilveren of gouden versiersels
bedekt, in het roode damast der muren omsloten. Het was als
eene hulde door de heidenen gebracht aan de martelaars, op
den dag zelf der vervolging.
Vooraleer de verslagene hoop den ingang des kerkhofs bereikt had, bleef hij bij het zien eener zonderlinge verschiining
staan. De soldaten meenden eerst het daglicht te ontwaren;
doch zij herkenden aldra de waggelende klaarte eener lamp,
welke vastgehoude,n werd door een rechtstaande, beweeglooze
persoon, op wie de volle lichtstralen neervielen. Zij droeg een
zwartkleurig kleed, en geleek volkomen aan die bronzen standbeelden, wier hoofd, handen en voeten van wit marmer zijn
en bij den eersten aanblik doen sidderen, zoozeer gelijken zij
aan levende wezens,
— Wat is dat? fluisterden de manschappen elkander toe.
3comitiiiirmi1losorENIEMIENomiocip 27 gEomloitHEnimilleffinitomioiliimMEGE)
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E'ene tooverheks, antwoordde de eene.

— De beschermgeest der plaats, wedervoer de andere.
— Een geest, onderbrak een derde.
Terwijl zij al aarzelend naderden, scheen die zonderlinge
gedaante hun,ne tegenwoordigheid niet op te merken, hare
oogen bleven zonder licht, zij stond onbeweegbaar en gevoelloos; eindelijk waren twee soldaten haar dicht genoeg genaderd om ze bij den arm te vatten.
— Wie

zijt

gij, vroeg Corvinus woedend.

— Een christin, antwoordde Cecilia op haar gewonen zachten toon.
— Voeren wij haar mede, beval Corvinus, eindelijk zal er
toch eene onze teleurstelling betalen!
De blinde Cecilia, begeerig om de christenen voor het dreigende gevaar te waarschuwen, had langs een naburigen weg
het kerkhoof bereikt.
Zoohaast zij beneden den trap kwam, bevong haar den
vuilen geur der brandende fakkels.
Dit is den walm van onzen wierook niet, zegde zij bij zich
zelve, de vijand is reeds binnengetreden. Zij ging echter door
tot in de vergadering, gaf het briefje of van den edelen Sebastianus, die, aan het hof van Maximianus verblijvende, op
de hoogte was van het aanhoudingsbevel, en voegde er de
opmerkingen bij Welke zij op haren weg gemaakt had.
tt 111101111C31111EMMIN1111E111101111EBE

28

NEE1111011IIMMINIMEMIEEMINIMIEMIERBE

.4

Zoohaast zij beneden den trap lervam, bevong haar den vuilen geur
der brandende fakkels... (blz. 28)
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Sebastianus raadde de geloovigen aan zich te verspreiden
en in de laagste en diepste gangen te verbergen; hij bad den
Opperpriester niet heen te gaan voordat hij hem door iemand
gewaarschuwd had, dewiji zijn persoon het mikpunt aller
opzoekingen was.
De jonge Pancratius zette de jeugdige blinde aan om aan
hare eigene redding te denken.
— Neen, antwoordde zij, mijn plicht is de deur te bewaken
en de geloovigen veilig te geleiden.
— Maar de vijand kan u vastgrijpen.
—

Tat is daaraan gelegen, hernam zij glimlachend; indien

mijne aanhouding levens kan redden die nuttiger zijn dan het
mijne? Geef mij eene lamp, Pancratius.
— Waarom? Gij kunt er toch niet

mEe zien,

merkte hij

glimlachend op.
Dat is waar doch zij zal anderen voorlichten.
Bij deze woorden ging zij heen naar haren post . Het gerucht
van vreedzame stappen hoorende, dacht zij dat vrienden naderden en stak hare lamp omhoog om hun den weg te wijzen.
Zoo werd zij door de bende ontdekt.
Corvinus besloot haar omtrent de christenen te ondervragen
en sprak barsch weg :
— Bezie mij, vrouw, en zeg mij de waarheid.
— Ilc moet U de waarheid zeggen zonder LI te bezien, heer,
NemiumoithEimommulimiliumow 30 cipitumismiamoumomiantEmlacge
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zegde de arme maagd met haar minzaamsten glimlach. Ziet
gij niet dat ik blind hen?
— Blind! riepen alien te: gelijk uit, terwijl zij zich verdrongen om haar te bezien.
Fulvius, Corvinus' vriend, vond het belachelijk dat twintig
soldaten door de stad trokken om een blind meisje te bewaken.
— Corvinus, neem mijn paard, en ga uw vader van al het
voorgevallene kennis geven.
— Soldaten keer naar uw kwartieren terug, daar zult gij
wet beloond worden. Ilc zal met de gevangene in een rijtuig
volgen.
Toen hij met haar alleen in den wagen zat, vroeg hij haar :
— Arm meisje, hoelang zijt gij al blind?
— 1k ben het altijd geweest, antwoordde zij.
— Welk is uw geschiedenis? Van waar komt gij?
— Mijne geschiedenis is onbeduidend. a heb geene geschiedenis. Mijne ouders waren arm, en brachten mij naar
Rome om eene belofte te vervullen, Welke zij, voor het behoud
van mijn leven, tijdens een gevaarlijke ziekte, bij het graf
der martelaars Chrysanthus en Doria gedaan hadden, a was
toen slechts vier jaar oud. Zij vertrouwden mij toe aan een
godvreezende gebrekkelijke vrouw, die aan de deur van den
titel van Fasciola zat, terwij1 zij daarbinnen gingen bidden

en hunne godsvrucht voldoen. Het was op dien gedenkwaarOlgilIMIEMIE1111:111111E411111E1111011112111103€
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digen dag dat een aantal christenen onder een hoop steenen
en aarde, die men op hen wierp, levend begraven werden!
Mijne ouders hadden het g'eluk dit lot to deelen,
— En hoe hebt gij sedert geieefd?
— God is mijn eenige vader en de katholieke Kerk mijne
moeder geworden. God spijst de vogelen des hemels, en de
Kerk voedt de zwakke lammeren der kudde. Nooit heeft mij
lets ontbroken sinds de dood mijner ouders.
— Doch gij wandelt alleen door de straten, zonder vrees,
juist alsof gij zaagt.— Hoe weet gij dat?
— 1k heb u gezien. Gij herinnert u zeker nog wel lien
vroegen herfst-morgen, toen gij een armen gebrekkelijke door
de Vicus Patricius leiddet?
Cecilia bloosde en zweeg. Zou hij misschien gezien hebben,
dat zij haar aandeel van de aalmoezen in de beurs van den
.arme had gestoken?
Na een oogenblik stilzwijgen, staarde hij de blinde aan en
zegde :
— Weet gij waarheen men u voert?
— Voor een aardschen rechter, vermeen ik, die mij naar
-mijn hemelschen Bruidegom zal zenden.
— En gij gaat daar zoo gerust naar toe? vroeg hij met

agonfflumnrmummummomfflo gegi)

32

gioulonsomm i u umulium3e

(EDIMEIMEIIII0111101111E 30 IK STERF ALS CHRISTEN 36011110111101111E111111EMIXE

verwondering, want slechts een zoete glimlach zweefde op de
lippen der jonge dochter.
— Zeg liever, zoo vroolijk, hervatte zij eenvoudig.
Dewij1 Fulvius nu al de gewenschte inlichtingen had, stelde
hij bij de poort der IEmiliaansche basiliek zijne gevangene
ter beschikking van Corvinus, en liet ze aan haar lot over.
Het was een koude en regenachtige dag, gelijk de vorige
avond. Het slecht weder en de nevelachtige nacht hadden den
geestdrift wat gekoeld; de stadhouder was verplicht zijne zittingen binnen te houden, waar de menigte geen plaats kon
vinden; en dewiji de uren vervlogen waren zonder eenige aanhoudingen, rechtsgedingen of nieuwstijdingen aan te brengen,
hadden de meeste nieuwsgierigen het Forum verlaten. Slechts
eenige personen waren gebleven om het uitspanningsuur na
middag in de openbare tuinen door te brengen. Doch bij de
intrede der gevangene was een nieuwe hoop toeschouwers
aangekomen en stond naast de deur, van waar men alles kon
zien. Corvinus had zijnen vader verwittigd van al wat er
zou gebeuren, en Tertullus, de rechter die eenig medelijden
gevoelde, dacht dat hij gemakkelijk e'en arm, onwetend en
blind meisje zou overhalen. Hij verzocht dus de toeschouwers
de stilte te bewaren, opdat hij haar kon doen gelooven dat zij
met hem alleen was, om alzoo het middel der overtuiging op

3601111M11111.2101111EC1111101111011110111113a) 33 36011110111101111011110E1111110111101111EISEEEE
,3

BEMIMMIIIIMI"11111131(300 IK STERF ALS CHRISTEN

00EffinummutiraKIE

haar te beproeven; hij bedreigde met de strengste straffen
die de stilte zou durven verstoren.
Alles geschiedde, gelijk hij voorzag. Cecilia meende met
den rechter alleen te zijn, die haar minzaam vroeg :
— Mijn kind, welk is uw naam?

— Cecilia.
— Dit is een addellijken naam; hebt gij die van uwe familie
gekregen?
— Neen, ik ben van Been adellijk geslacht, mijne ouders
bezaten slechts een adeldom : ofschoon arm, stierven zij voor
Christus. Dewin ik blind ben, noemden degenen, die mij opvoedden, mij Cceca (blinde), en uit lief de voor mij verzachtten
zij dien bijnaam in een bevallig verkleinwoord, Ccecilia.
— Doch zie nu of van die gekheden der christenen die

u arm en blind gelaten hebben. Eerbiedig de bevelen der vergoddelijkte keizers, draag aan de goden offeranden op, gij
zult schoone en rijke kleederen, een goed voedsel ontvangen,
en de kundigste geneesheeren zullen trachten u het gezicht
weer te geven.
— Stel mij verleidende beweegredens voor; gij wilt mij
doen afzien van die dingen waarvbor ik dagelijks God en
zijn goddelijken Zoon bedank.
— Wat wilt gij zeggen?

— Ik dank God dat ik arm ben, slechte kleeding en gemeen
cipuirmuncimmoinimanoultacc 34 Nanimminommoomicsollumma3
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voedsel heb, omdat dit alles mij des te meer aan Jesus-Christus, mijn eenigsten Bruidegom gelijk maakt.
— Uitzinnig meisje, onderbrak de rechter zijn geduld
eenigszins verliezende, gij hebt dus alreeds die dwaze droombeelde'n aangeleerd! Gij kunt toch zeker uwen God niet bedanken, omdat hij u blind heeft gemaakt?
— Daarvoor dank ik hem meer dan voor al het overige;
ja, daarvoor dank ik hem ieder oogenblik van den dag uit,
ganscher harte!
— Welhoe! gij houdt het dus voor een geluk, nooit een
menschelijk wezen, of de glansen der zon, of de schoonheden
der aarde te kunnen zien! Wat zonderli,nge dwaasheid!
— Dit is loutere waarheid, edele Heer. Te midden van wat
gij duisternis noemt, zie ik een Wezen, hetwelk ik 't middenpunt des lichts zal noemen, en dat oneindig verschilt van al
wat mij omringt, Dit is voor mij, wat de zon voor u is, zijn
licht is onverdeeld en schittert overal. En dit Wezen van
onvergelijkelijke schoonheid aanschouwt mij altijd en lacht
mij alom tegen. Daaraan heb ik mijne liefde heel en gansch,
zonder wederhouding, geschonken. Voor geheel de were!d
zou ik niet willen dat zijn glans door eene schitterende zon
verduisterd werde, of dat deszelfs lieve trekken zich niet andere trekken in mijne ziel vermengden, of dat mijne blikken
door aardsche hersenschimmen van deszelfs eenigste aan(ip11110111101111211110011110111101111131111111%
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schouwing afgetrokken werden. Ik bemin Hem te zeer om niet
te wenschen, Hem alleen te zien.
— Kom, 't is al genoeg van dien dwazen praat. Nog eens,
gehoorzaam aan de keiters, of ik zal eene proef doen van het
uitwerksel welk de pijniging op u zal maken. Zij zal u wel
tam maken.
— De pijniging herhaalde zij als een onschuldige weergalm,
— Ja, de pijniging. Hebt gij dat nooit gevoeld? Heeft nooit
in uw leven iemand u kwaad gedaan?
— 0! neen, de christenen doen elkander geen kwaad.
Volgens de gewoonte stond de pijnbank gereed voor den
stadhouder; hij deed aan Catulus de beul teeken om de jonge
doehter er op uit te rekken. De scherprechter vatte haar bij
den arm, en dewij1 zij geen wederstand bood, kon hij haar
gemakkelijk op dit houten bed uitrekken. In een oogwenk
hadden de strikkoorden, die altijd gereed waren, haar met
de enkels en de armen boven het hoofd aan de pijnbank vastgebonden, De arme blinde zag niet wie dit alles deed; zij
meende dat het dezelfde persoon was die met haar gesproken
had. Tot dusverre hadden de toeschouwers de stilte niet gestoord, nu zelfs hielden zij hunnen adem in; terwijl Cecilia's
lippen zich in een vurig gebed bewogen.
— Nog eens, vooraleer men verder ga, gebied ik u aan de
aplIIIIEMINMIIIMICHEIIIIMMDDIVEIMEEN
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goden te slachtofferen, indien gij wreedere pijnigingen wilt
ontkomen, zegde de re:chter op barschen toon.
Noch pijnigingen, noch dood, antwoordde onverschrokken het vastgebonden slachtoffer, zullen mij van Christus'
lief de kunnen scheiden. Ik mag den levenden God alleen een
offer opdragen, en dit offer is gereed : ik zelve ben het.
De stadhouder deed den scherprechter een teeken; deze
gaf een fellen draai aan de twee raderen der pijnbank, rond
welker spillen de koorden gewonden waren. De ledematen der
jonge dochter werden door dien hevigen schok met geweld
uiteengerukt, en alhoewel die schok hare gewrichten mitt van
elkander brak, gelijk een tweede draai zou gedaan hebben,
was dezelve echter voldoende om de maagd de vreeselijkste
martelingen door gansch het lichaam te doen lijden. Hare
blindheid, welke niet toeliet de g toebereidselen der scherprechters te zien, vermeerderde nog de verschrikkelijke smarten die zij alreeds onderstond. Eene krampachtige rilling doorliep al hare ledematen, en eene bovenmatige bleekheid getuigde alleen van hare pijnen,
— Ha! ha! juichte de: rechter, mij dunkt dat gij het gevoelt.
Welaan, dat deze proef u genoeg zij. Gehoorzaam, en gij
zult vrij wezen.
Zij scheen op de woorden des stadhouders geen acht te
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geven, maar hare gevoelens boezemden zich in het volgende
gebed uit :
— Ik dank u, o Heer Jesus-Christus, dat uwe lief de mij
de eerste maal voor uwen naam heeft laten lijden. Ik beminde
U in vrede, ik beminde U in welvaart, ik beminde U in vreugde, en thans in de smart bemin ik U nog weer, 't Is zoeter
gelijk gij op het kruis uitgestrekt te zijn, dan te rusten op
een harde plank aan de tafel van den arme.
— Gij lacht er mede! riep de rechter in hevige woede uit;
gij maakt misbruik van mijn geduld. Wij zullen iets sterker
beproeven. Hier, Catulusi houd haar een brandende fakkel
aan de zijden.
Een huivering van schrik en afkeer bevong geheel de vergadering, die haar medelijden met het arm ineisje niet kon
verbergen; eensklaps brak een lang onderdrukt gemor los van
alle kanten der zaal.
Cecilia vernam voor de eerste maal dat zij niet alleen was
met hare rechters. Een hevig rood van eerbaarheid kleurde
haar hoof d, haar gelaat en haren hals, die daar even nog wit
waren als marmer. De vergramde rechter bedwong het gevoel
van medelijden welk de vergadering bemeesterde; alien luisterden in stilte, toen Cecilia met nog vuriger aandoening
bad :
— 0 mijn lieve Heer en welbeminde Bruidegom, ik ben
CCE1111011111:11111EEIME11:11111E1111E1111121111036
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U immer getrouw gebleven; voor U wil ik martelingen en
smarten lijden, doch spaar mij de schande voor 's menschen
oogen; laat mij nu tot U komen, zonder dat ik het aangezicht
met mijne handen moet bedekken, wanneer ik voor U zal verschijnen!
Een nietiw giemor van medelijden doorliep de vergadering.
— Catulus, schreeuwde de rechter vol razernij, doe uwen
plicht, ellendige! Waarom loopt gij gedurig met uw branderide fakkel rond de pijnbank, zonder lets uit te richten!
De scherprechter naderde . Hij meende met zijne hand het
kleed der jeugdige martelaresse weg te doen om zijne fakkel
bij te steken; doch hij deinsde achteruit, en zich naar den
stadhouder wendende, zegde hij m;et zachte en ontroerde
stem :
— 't Is te laat, zij is dood!
— Dood! riep Tertullus, dood van een enkelen raderendraai,
onmogelijk.
Catulus maakte het rad der pijnbank wat los; het lichaam
bleef beweegloos liggen. Het was waar; de jonge dochter was
van de pijnbank naar den hemelschen troon opgestegen, van
het bedreigend gelaat des rechters was zij tot de goddelijke
omhelzingen haars Bruidegoms heengevlogen.
0
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De marteldood van
Pancratius
De morgen was helder en koud; de zon scheen, door hare
weerkaatsing op de gulden versiersels der tempels en andere
openbare gebouwen, dezelve een buitengewonen luister bij te
zetten. Wieldra kwam het yolk uit zijne smalle straten gestroomd, en had zich prachtiger gekleed dan naar gewoonte.
De gansche burgershoop begaf zich naar een zelfde punt, het
amphitheater van Flavius, thans Coliseum genoemd. Het over...
groot gebouw was dadelijk van die ontzaggelijke menschendrommen opgevuld; de langronde banken des amphitheaters
werden allengskens ingenomen, het inwendige der ruime zaal
was als met met menschelijke aangezichten bezet en de muren
schenen hen en weer te wiegelen door de golving van dien
wriemelenden volkshoop. En als die menigte nogmaals ver,a)011111E111101111E-11110011110111101111E111103D
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zadigd zal wezen van bloed en blakend van razernij, dan zal
zij, gelijk een dichte en onstuimige vloed, buitenstormen.
De keizer begaf zich naar de openbare spelen, omringd
van zijn hof, en met al den luister die aan een keiterlijk feest
betaamde. De goddelijke Maximianus was, evenals de minstezijner onderdanen, begeerig naar deze wreede tooneelen, en
zijne oogen verlustigden zich gaarne in een bloedfeest. Zijn
Croon stond in het amphitheater aan den oosterkant, alwaar
een groote ruimte, voor het hof bestemd, rijkelijk versierd was.
Verschillende spelen volgden elkander op. Reeds had het
bloed van menige gedoode of glewonde zwaardvechters het
glinsterend zand geverwd, Coen het yolk, hakend naar woestere strijden, begon te huilen :

de christenen voor de beesten.

Vooraleer de burgers plaats gekomen hadden, werden de
veroordeeld en uit hunne gevangenis gebracht, naar een killig
vertrek, spoliatoriurn genoemd, alwaar men hen van de kluisters en boeien ontmaakte. Men wilde hun de prachtige kleeding der heidensche priesters en priesteressien doen aantrekken, doch zij weigerden zeggende dat, dewijl zij vrijwillig
naar het strijdperk waren gekomen, het onredelijk zou zijn
hen te doen verschijnen under eene vermomming welke zij
verachtten. Heel den morgen bleven zij te zamen, elkander
aanmoedigende en Gods lof zingende, ondanks de geschreeuwen die bij tusschenpoozen hunne stemmen verdoofden.
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Terwin zij Baden, trad Corvinus binnen, en met een zegevierenden blik sprak hij de gevangene Pancratius onbeschaamd
aan :
— Den goden zij dank, de dag, waarnaar ik reeds lang zoo
hevig verlangde, is eindelijk aangebroken! De strijd tusschen
ons beiden was langdurig en moeilijk, doch ik heb ten laat
ste gezegepraald!
— Wat wilt gij zeggen, Corvinus? Wanneer en waar heb
ik met u gestreden?
— Altijd en overal. Gij kweldet mij in mijne droomen; gij
zweefdet vOOr mij als een luchtverschijnsel, het welk ik te vet.geefs poogde te vatten. Gij waart de marteling mijns levens,
mijn kwelgeest. Ilc heb u gehaat en aan de helsche goden overgeleverd; ik heb u vervloekt en verwenscht; thans is de dag
mijner wraak aangebroken!
— Mij dunkt antwoordde Pancratius met een glimlach,
dat dit alles aan geenen strijd gelijkt. Gansch de strijd is
slechts van eenen kant geweest, want ik heb niets gedaaxi
van al wat gij zegt.
— Welhoe! Denkt gij dat ik u geloof, wanneer gij altijd
als eene adder op mijnen weg hebt gelegen, gereed om mij in
den voet te bijten en al mijne hoop te verijdelen?
— Waar dan? zal ik nogmaals vragen.
— Overal, ik herhaal het u, in de school, in het huis van
ECE]iiiimmiiiiEilliEDiiimmiDiiiiEMIE3€
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jonkvrouw Agnes, in het Forum, in het kerkhof, in het gerechtshof mijns vaders, op de villa van Chromatius, Ja, ovieral.
— Zelfs op de plaats die gij daar noemt, nabij de villa van
Chromatius, Toen uw wagen langs den Appiaanschen weg
omkantelde, hebt gij dan het ptrappel niet gehoord van paarden die u zochten in te halen?
— Elle,ndeling! riep de zoon des stadhouders woedend uit,
waart gij het dus die door den ren van uw paard het mijne
verschrikte, en bijna mijne dood veroorzaakte!
— Neen, Corvinus, luister met bedaardheid. Het is de
laatste maal dat wij met elkander spreken.

1k

zette vreed-

zaam met een gezel mijnen weg voort, na te Fundi een laat
sten plicht aan onzen meester Cassianus betuigd te hebben
(Corvinus stond verslagen, want hij wist die omstandigheid
,niet), Coen ik het gerucht hoorde van een wagen die door
hollende paarden werd voortgesleept; dan gaf ik mijn paard
de sporen, en gij hebt u gewis over mijne aankomst niet te
beklagen gehad.
— Hoe dat?
— Ik bereikte u juist bijtijds; uwe krachten waren uitgeput; uw bloed versteef reeds door die onderduiking in den
kouden stroom; uw krachtelooze hand lief het gras van den
boord ontsnappen, en gij waart op het punt voor de laatste
maal in het water terug te vallen. Ik bemerkte het gevaar; ik
ccolviiilEIMEMIEEMEUNIIIIDIlincc 43 CEDIUMIEMIDIME-DMIE111101111Eiiiricip
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herkende u, en wanneer ik u vastgreep, waart gij al zonder
bewustzijn. 1k had den moordenaar van mijn duurbaarsten
vriend in handen. De goddelijke rechtvaardigheid scheen mij
de wraak te hebben overgelaten; mijn wil alleen verhief zich
tusscheh hem en de akelige dood. Het was mijn dag van
wraak, en ik heb ze genomen op mijne manier.
— Ha! en hoe, bid ik u?
— Ik trok u uit het water, en u op den oever gelegcl hebbende, begon ik u te wrijven totdaat uw hart zijne gewone
kloppingen wederkreeg, dan gaf ik u over aan uwe dienaars
na u het leven gered te hebben.
— Gij liegt, brulde Corvinus, mijne \lieden hebben mij gezegd dat zij zelven mij gered hebben.
— En hebben zij u mijn mes gegeven, en uwe beurs van
luipaardsvel die ik op den grond zag liggen, na u wat verder
voortgesleurd te hebben?
— Neen, zij hebben mij gezegd dat de beurs in het water
verioren was geraakt. Het was inderdaad eene beurs van
luipaardsvel, welke eene afrikaansche waarzegster mij schonk.
Doch wat zegdet gij van het mes?
— Bezie het, hier is 't, nog heel verroest van 't water. Ik
gaf uwe beurs aan uwe slaven, maar mijn mes behield ik :
bezie het nogmaals. Gelooft gij mij nu? Denkt gij nog altijd
dat ik eene adder geweest ben op uwen weg?
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Corvinus was niet edelmoedig genoeg om te bekennen dat
hij in den strijd, met Pancratius aangegaan, overwonnen was
geweest. Hij vo:elde zich alleenlijk vernederd, verlaagd voor
zijn ouden schoolmakker, en als een klomp aarde tusschen
zijne handen tot stof verbrijzeld. De haat overmeesterde zijn
hart, Hij beyond zich onpasselijk, en sloop al waggelend, met
bleek gelaat en hang,end hoof d, stillekens weg, alles verwenschende : de spelen, den keizer, de woelende menigte, de
brullende beesten, alles en iedereen, behalve Pancratius : hij
hield te veel aan zijn leven om dien te vervloeken.
Hij was reeds aan de deur, toen de jongeling hem wederriep. Hij keerde zich om, en bezag dien met een blik van
eerbied, waarin eenige lief de doorstraalde. Pancratius nam
zijnen schoolmakker bij den arm zeggende :
Corvinus, ik heb u van harte vergeven. Doch daar boven is :een Wezen, welk slechts vergiffenis schenkt aan den
berouwhebbende. Vraag daaraan vergiffe,nis : zoo niet, dan
voorzeg ik u dat gij eens dezelfde dood zult sterven als ik.
Corvinus ging henen en lief zich dien dag. niet meer zien.
Hij woonde het tooneel niet bij, waarnaar zij,ne bedorvene
verbeelding maanden lang gehaakt had. Op den avond van
het feest vond zijn vader hem smoordronken : dit scheen hem
het eenigst middel om de knaging van zijn geweten te onderpdrukken.
apilmonnolummomosolmommop
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Op het oogenblik dat hij den kerker verliet, trad de lanista,
of bestuurder der kampvechters er binnen, en riep de veroordeelden samen voor den strijd. Dezen omhelsden zich met
teederheid en zegden malkander een laatste vaarwel op aarde.
Zij stapten de renbaan, of het worstelperk des amphitheaters
in, langs den tegenovergestelden kant der keizerlijke gaanderij. Men deed hen doorgaan tusschen twee rijen venatores;
of jagers, die de wilde beesten verzorgden; ieder had eene
zware zweep, waarmede hij elken veroordeelde, in het voorbijgaan, een hevigen slag gaf. Daarna werden zij in groepen,
of wel afzonderlijk weggeleid, volgens het verlangen des yolks
of des bestuurders van het tooneel . Soms stelde men het
slachtoffer op een verhevene plaats, om beter gezien te worden; dikwijls werd hetzelve aan een staak gebonden, om alle
zelfverdediging te beletten.
In den gang, die naar het amphitheater geleidde, zag
Pancratius, onzen jeugdigen held, Sebastianus aan de eene
zijde staan, naast eene gesluierde vrouw, die zorgelijk in een
mantel was gewikkeld. Het kind herke,nde haar bij den eersten
oogslag, bleef stil, knielde neder, en hare hand vattende, kuste het die met aandoening en sprak
— Zegen mij, lieve moeder, zegen mij op dit uur hetwelk
uwe heilige hoop gaat verwezenlijken!
Mijn kind, antwoordde zij, aanschouw den hemel die
ays11111E1M-1111 IIMEEMMIIIIEENHORI111
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open staat, zie op naar Christus en de Heiligen die u verwachten. Strijd voor de goede zaak, voor de zaligheid uwer
ziel, en toon u getrouw en onwankelbaar in de lief de des Zaligmakers. Denk aan dengene wiens kostbare relikwieen aan
uwen hals hangen!
— Nog eenige stonden, allerliefste moeder, en de waarde
dezer relikwieen zal in uwe oogen verdubbelen,
— Welaan, vooruit, wij hebben geen tijd te verliezen met
die kinderachtigheden! riep de lanista, Pancratius met zijnen
stok slaande.
Lucia ging weg; Sebastianus stapte toe, drukte de hand
des jongelings en fluisterde hem in het oor :
— Moed, mijn teergeliefd kind, God zegene u! Ik zal dicht
bij u staan, achter den keizer; stuur

mij

uw laatsten blik toe

met uwen zegen.
Weldra stond Pancratius alleen te midden van het strijdperk, hij was de laatste der trouwe schaar. Men had hem
overgelaten met de hoop dat het lijden zijner medegezellen
zij,ne standvastigheid zou hebben doen wankelen; doch dit gezicht bracht juist het tegenovergesteld uitwerksel voort. Hij
stond daar ter plaatse welke. men had aangewezen, en zijn
zwak en tenger lichaam maakte een treffend verschil met de
bruine lichamen en sterkgespierde ledematen der beulen die
hem omringden.
arillIOMINIIIIMIIIIEMMIRINIEIMBAINCE
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• Hij bleef beweegloos op zijne plaats staan, zonder lets achteruit te wijken voor de beren en luipaarden, die door hun
gebrul angst en dood aanjoegen en losgelaten werden
zijne ledematen te verscheuren. Hunne klauwen schenen echter door een goddelijke en geheimzinnige macht tegengehouden en als aan den grond vastgeklonken, zij verwijderden
zich zonder hem te hinderer.
De volksmenigte huilde van razernij toen zij de wilde beesten tot het kind zagen naderen tot op een zekeren afstand,
-clan om hetzelve al brullend en razend rondloopend, alsof de
jongeling in een tooverkring stond welken zij niet durfden
binnentreden. Een woedende stier werd tegen hem losgelaten,
deze stormde met dreigende horens vooruit, doch plotselings
stond hij stil alsof zijn kop tegen een muur had gebonsd,
stampte op den grond en deed eene stofwolk opstijge,n order
een ijselijk geloei.
Lafaard, terg hem dan! huilde de keizer nog woedender
(Ian de wilde stier.
Pancratius, als uit een droom ontwaakt, liep met uitgestrekte
handen op zijn vijand aan. Doch het wild dier deinsde achteruit, alsof een leeuw er op losging, en naar den ingang
vluchtende ontmoette het een Wachter en wierp dien met zijne.

horens in de hoogte. Gansch de vergadering was verslagen,
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alleen het moedig kind hernam zijn gebed, Coen eene stem
uitriep :
— Er hangt een toovermiddel aan zijn hals, 't is een tooveraar!
De volksmenigte herhaalde dezen kreet met schrikkelijk ge_
dreun, totdat de keizer de stilte gebood en rechtstreeks Pancratius aansprak :
— Neem het toovermiddel van uwen hals en werp het
verre weg, of wel men zal het u met geweld komen afrukkenl
— Heer, antwoordde het kind, wiens stem als eene welluidende muziek door het stil amphitheater klonk, ik draag
geen toovermiddel, maar wel een gedenkenis van mijnen vader, die op deze zelfde plaats voor den naam van Christus
roemrijk de belijdenis deed welke ik thans doe. Ik ben christen en uit liefde van Jesus-Christus, God en mensch, zal ik
mijn leven volgaarne ten beste geven, Ontneem mij echter deze eenige nalatenschap niet, welke ik aan iemand Anders zal
overgeven, rijker dan ik haar ontving! Doe nog eene poging;
een panter schonk mijnen vader de: martelkroon, misschien zal
ook een panter mij dezelfde glorie schenken.
Op die rede volgde een doodsche stilte; de toeschouwers
schenen getroffen, bewogen. De schoonheid van den dapperen
jongeling, diens opgetogen gelaat, de welluidendheid zijner
stem, de onversaagdheid zijner woorden en zijne edelmoedige
gypIIIIEmlamiciimouiliamicomffliMcia) 49 GEMEEIMEMMElingiffintileisainoGle
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zelfopoffering hadden die lage volksmenigte overwonnen.
Pancratius voelde het, en zijn hart, welk voor de razernij
der menigte onverschrokken bleef, sidderde voor hun medelijden; hij had dien dag den hemel gehoopt; zou deze hem
nu niet geschonken worden? Bij zulke gedachte rolden tranen
uit zijne oogen, en zijne armen kruiswijze uitstrekkend, sprak
hij deze woorden die aller harten deden trillen :
— Heden, 0! ja, heden, mijn welbeminde Heer, is het de
dag uwer komst! Toef niet langer meet'. Gij hebt uwe macht
genoeg getoond aan degenen die niet in u gelooven; toon
thans uwe barmhartigheid aan mij, die in u geloof en hoop!.
— De panter! riep eene stem. De panted herhaalden twintig andere. De panter!... huilden honderd duizend stemmen
samen, gelijk aan het gebulder van een sneeuwval.
Eene kooi rees als bij tooversiag te midden der renbaan op;.
eene deur viel open en de gevangene der woestijn was vrij.
Met een bevalligen sprong kreeg het fraai dier zijne vrijheid
weder, Alhoewel woedend gemaakt door de duisternis, de
opsluiting en den honger, scheen het echter vroolijk en dartelde, sprong, huppelde stillekens been en weer over het zand.
Eindelijk ontwaarde het zijne proof. Dan keerde de natuurlijke wreedheid ,en list weder en schenen de bewegingen zijner
fluweelen huid aan te hitsexi. Het amphitheater was zoo stil
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als een kluizenaarscel; aller oogen bespiedden het wilde dier,
welk bevreesd en heimelijk zijn slachtoffer naderde.
Pancratius stond immer op dezelfde plaats, hij was in verhevene gepeinzen verzonken en scheen de bewegingen van
zijnen vijand niet te bemerken. De panter draaide rond hem.
en gewaardigde zich niet een zoo zwakken vijand langs achter aan te vallen.
Op de borst voortkruipend, naderde hij langzaam, voet
voor voet, tot op een gepasten afstand om toe te springen.
Allen zaten met ingehouden adem eenige oogenblikken te
wachten. Eensklaps hoort men een gesmoord gebrom, het
dier sprong omhoog en viel als een bloedzuiger den jeugdigen
martelaar aan, de achterste pooten op diens Borst drukkend,
terwij1 hij met zijn voorste klauwen deszelfs keel doorploegde.
Pancratius bleef nog een oogenblik staan, bracht de rechter hand aan zijne lippen, wendde de blikken naar Sebastianus, hem een laatsten glimlach en een eeuwig vaarwel toesturende, dan zeeg hij ten gronde. De halsaders waren opengere:ten, en de sluimer der marteldood sloot weldra zijne
oogen. Zijn bloed vermengde zich onafscheidbaar met het
bloed zijns vaders, hetwelk Lucina aan den hals van harm
zoon had gehangen.

EmiommilitaimionmEmlaiirim p op 51 ccomiumEliimmiclaiiiitoimoimEmiKie

AGNES
In den vroegen morgen werd Agnes, een christene maagd,
voor de vierschaar gebracht van Rome's stadsvoogd, die in
het Forum zetelde; er was geene verandering in hare maagdelijke houding; zuiver en onbevlekt zijnde, bleef zij glimlachend en kalm als naar gewoonte; haar schitterend gelaat
moest niet blozen, en geene droefniswolk verduisterde haar
schuldeloos hart. Slechts hare lange haarlokken, zinnebeeld
des maagdoms, hingen in gouden golven over haar sneeuwwit kleed.
Het was een schoone morgen. Reeds waren de amandelboomen bedekt met ontluikende bloemen; de grond werd
rondom de wijngaarden omgespit; de lente scheen opgesloten
in de zwellende en opengaande knoppen, welke slechts op de
zoele zuiderwinden wachtten om hunne zwachtels of te werpen en zich te ontwikkelen. De dageraad brak aan in een onccomiErniolirmiiEmillailminilliocic 52 Gcoliiniioilimmoommilummilippo
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bewolkten hemel, en weldra verspreidde eene liefelijke zon
hare koesterende warmte doGr den nog koelen luchtkring.
De rechter zat in de opene lucht op bet Forum, en een
zeer talrijke menigte drong same: rond de voorbehoudene
plaats, waar, behalve de christen en, weinige lied= binnentraden. Twee der aanschouwers trokken de algemeene aandacht op zich; zij stonden tegenover elkander bij de uiteinden
van den halven kring welken de vergadering vormde. De eene,
was een jongeling, in zijn wijden mantel gewikkeld; een
breede afhangende hoed belette zijne wezenstrekken to onderscheiden. Het was Fulvius die Agnes als christin had aangeklaagd omdat zij zijne huwelijksvoorstellen niet wilde aanvaarden. De andere was een jeugdige vrouw van adellijk
voorkomen, groote en rechte gestalte, eene diergenen welke
men, bij zulke gelegenheid, in zoo eene plaats gewoonlijk
niet aantreft. Zij droeg een langen en wijden sluier, die haar
van het hoofd tot aan de voeten afhing, een rijk schouderkleed van indisch weefsel, waarin het purper en goud op het
kundigste zijn samengewrocht, — eene echt keizerlijke kleedij, — omhulde haar geheel en gansch, en dit prachtig tooisel
wekte nog meer de verwondering dan de tegenwoordigheid
eener jonkvrouw in deze plaats van bloed en moord. Eene
slavin, of dienstmaagd van hoogeren rang, omsluierd met
evenveel zorg als hare meesteresse, vergezelde de jonge vrouw,
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wier blik op een enkel voorwerp gevestigd was, terwin zij

onbeweegbaar met den elleboog tegen een marmeren peiler
leunde.
Agnes werd door hare bewakers te midden van het Forum
gebracht; zij stond onverschrokken voor den rechterstoel.
Hare gepeinzen schenen reeds van de aarde verwijderd, en
zij merkte de beide personen niet die, voor hare aankomst,
het voorwerp der algemeene nieuwsgierigheid waren geweest.
— Waarom heeft men haar geen boeien aangedaan? vroeg
de stadsvoogd vol woede.
— Dit was niet noodig; zij gaat zoo gedwee, antwoordde
de wachter, en zij is zoo jong!
— Doch zij is zoo halsstarrig als de oudsten. Doe haar
terstond de boeien aan.
De beul begon onder menige handboeien te zoeken; einde-

lijk koos hij er een paar uit van de kleinste en de lichtste die hij
vinden kon, en deed dezelve om de armen der maagd. Agnes
schudde al glimlachend hare handen, en de boeien vielen rinkelend aan hare voeten.
— Deze zijn de kleinste die wij hebben, heer, zegde de
beul vol medelijden; een zoo jonge dochter zou andete armsieraden moeten dragen.
— Zwijg, schurk! bulderde de verbitterde rechter.
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Dan zich naar de gevangene keerende, sprak hij Naar op
vleienden toon :
— Agnes, ik heb medelijden met uwe jonkheid, uwen rang
en de slechte opvoeding die gij ontvangen hebt. Indien het
mogelijk ware, zou ik gaarne uw leven redden. Denk er eens
ernstig aan, 't is nog tijd. Verzaak de valsche en gevaarlijke
leerstelsels des christendoms, gehoorzaam aan de keizerlijke
bevelen en offer aan de goden.
— Het is vruchteloos, antwoordde zij, mij langer te kwellen. Mijn besluit is onwederroepelijk. Ik verfoei de valsche
godheden, en kan alleen den eenigen levenden God beminnen en dienen. Eeuwige Bestuurder, open 's hemels deuren,
die zoolang voor den mensch gesloten waren! 0 Belief de
Christus! roep tot U de ziel die naar U verlangt en aan U
geheel toebehoort! Door hare maagdelijke toewijding heeft
zij zich zelve aan U geschonken; door de marteldood slachtoffert zij zich aan uw hemelschen Vader.
— Ik zie dat ik mijnen tijd verlies, zegde de stadsvoogd
met ongeduld, merkende dat er zich teekens van medelijden
onder de menigte opdeden. Griffier, schrig het vonnis. Wij
veroordeelen Agnes om door het zwaard te sterven, dewijl
zij de keizerlijke bevelen heeft miskend.
— Op welken weg en aan welken mijlpaal zal het vonnis
uitgevoerd worden? vroeg Catulus, de beul.
ajElmultrlimillizEiiimiiiiminiiiriaj 55 C4E0iiirmalintitmominuiniiiimmcc

Agnes hief een oogenblik handen en oogen hemehvaarts, en knielde
dan vreedzaam ten gronde... (blz. 57)
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—

Dat men het hier, op staanden voet uitvoere! antwoord-

de de stadsvoogd.
Agnes hief een oogenblik handen en oogen hemelwaarts,
en knielde dan vreedzaam ten gronde. Met eigene handen
wierp zij hare gouden haarlokken over haar hoofd naar vo
ren en ontblootte haren sneeuwwitten hals. Daarop volgde
een poos van stilte, want de scherprechter sidderde en kon
nauwelijks zijn zwaard vasthouden. En de geknielde maagd,
in haar wit kleed, het hoofd zedig neergebogen, de armen over
de Borst gekruist, de blonde haarvlechten tot aan den grond
afhangende en haar gelaat oversluierende, kon zeer wel vergeleken worden aan een zeldzame en kostbare plant, wier
tengere en Witte stengel, zooals de lelie der velden, onder
het gewicht der gouden bloemen nederbuigt.
De rechter verweet met woede den beul zijne aarzeling en
gebood hem zijnen plicht to volbrengen. Dan vaagde de man
met de achterzijde der hand eene traan uit zijne oogen en
hief het zwaard in de hoogte. Een stond schitterde het door
de ruimte, en een oogenblik later lagen bloem en stengel,
nauwelijks geknakt, op den grond. Men zou gezegd hebben
dat de jeugdige maagd zich in de vurigheid van haar gebed
ter aarde had geworpen, indien haar wit kleed niet eensklaps
met purper ware geverwd geworden. Agnes was heel en
gansch in het bloed van het Lam gedompeld.
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Ben man die ter rechter zijde der vierschaar stond had
zonder sidderen boven cut jeugdig hoofd het zwaard zien ophef fen, en bij den slag trokken zijne lippen samen onder een
helschen grijns over zijne zegepraal. De jonkvrouw aan de
andere zijde hield hare blikken van het schouwspel afgewend
totdat het gemompel, welk altoos de doodsche stilte onder de
menigte opvolgt, haar to kennen gaf dat alles volbracht was.
Dan trad zij stoutmoedig vooruit, deed haren rijkgestikten
mantel af, en spreidde hem als een doodskleed over het verminkte lichaam uit. Een luidruchtig handgeklap bejegende
deze liefdedaad van vrouwelijke toegenegenheid, terwijl de
jeugdige vrouw, nu in den grootsten rouw, voor den rechterstoel bleef staan.
— Heer, sprak zij met klare doch ontroerde stem, sta mij
een gunst toe. Dat de handen uwer ruwe dienaren de eerbiedwaardige overblijfsels niet ontheiligen van degene die ik boy en alles op aarde liefhad, maar laat mij dezelve wegdragen
naar het graf harer ouders, want zij was zoo edel als volmaakt.
Tertullus scheen verbitterd, en antwoordde :
— Mevrouw, wie gij ook wezen moget, ik kan uw verzoek
niet toestaan. Catulus, zorg dat het lichaam, naar gewoonte,
yerbrand of in de rivier geworpen worde.
— Ik smeek u, heer, hernam de jonkvrouw met vuur, bij
arifINIIHERAIII2E1111121111 g11011112(3€
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al de rechten welke de jeugd ever vrouw op u kan hebben,
bij de tranen die eene moeder over u gestort beef t, bij de
zoete woorden door eene zuster u in ziekte of droefheid toegesproken, bij de teedere zorgen waarmede hare lieve handen
u voorkwamen, wil mijne bede aanhooren! En wanneer, bij
uwe thuiskomst dezen avond, uwe dochters u zullen verwelkomen met een kus te drukken op uwe handen, die nog geverwd zijn met het bloed eener maagd, waaraan gij hen met
fierheid zoudt molten zien gelijken, zorg dan dat gij hun ten
minste zeggen kunt, dat gij dit klein huldebetuig niet geweigerd hebt aan die maagdelijke teederheid, welke zij zoo hoog
achten.
Een gemompel van deelneming doorliep de menigte. Tertullus, dit gaarne onderdrukkende, vroeg aan de jonkvrouw
met barschheid :
— Zijt gij dus ook christin?
Zij aarzelde een oogenblik, en antwoordde dan :
— Neen, heel', doch ik beken het, indien iets mij aanzetten
74.,

kon om het te worden, dan zou het zijn wat ik vandaag gezien heb.
— Wat wilt gij zeggen?
— Welhoe! om den godsdienst des keizerrijks te beschermen moeten zulke wezens sterven, als gij vandaag hebt ter
flood doen brengen (hare tranen onderbraken haar); terwijl
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wangedrochten, die het menschdom onteeren, leven en welva
ren. 0! heer, gij kendet deze niet welke gij heden aan de aardt
hebt ontrukt. Het was het zuiverste, minnelijkste, heiligste
wezen welk ik ooit gekend heb, de bloem van ons geslacht
ondanks hare teedere jeugd. En zij zou nog leven, hadde zij
de hand niet verstooten van een lager gelukzoeker, die haar
met zijne verfoeilijke voorstellen vervolgde, tot zelfs in de
eenzaamheid harer villa, tot in het heiligdom harer woning,
ja, tot in de laatste schuilplaats harer gevangenis. Zij is gestorven, omdat zij dien aziatischen bespieder met hare goederen niet wilde verrijken en veredelen.
Zij wees met kalme verachting op Fulvius, die vooruit
sprong en woedend uitriep :
— Zij liegt, zij lastert mij schandelijk, heer. Agnes heeft
zich openlijk christin verklaard.
— Laat mij toe hem te overtuigen, hernam de jonkvrouw
met edele verontwaardiging, en leest op zijn aangezicht het
bewijs van mijne gezegden. Zult gij het nog loochenen, Fulvius? Zijt gij, zelfs dezen morgen, de maagd in hare cel niet
gaan vinden, om haar te verzekeren (want ik heb in 't geheim
alles afgeluisterd) dat, indien zij uwe hand wilde aanvaarden,
gij haar niet alleenlijk het leven zoudet gered hebben, maar
dat zij alsdan, niettegenstaande de keizerlijke bevelen, in voile
veiligheid christin kon blijven?
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Fulvius stond daar bleek als de dood; hij stond daar, gelijk iemand die door een schot in het hart getroffen of van
den bliksem geslagen is. Men zou hem gehouden hebben voor
een plichtige wiens vonnis wordt uitgesproken, niet een vonnis der dood, maar een vonnis van den eeuwigdurenden
schandpaal.
De rechter sprak hem aan in dezer voege :
-

Fulvius, uwe gelaatstrekken bevestigen de waarheid de-

zer zware beschuldiging. Ik zou tegen u het doodvonnis kunnen uitspreken; doch volg mijnen raad, vlucht voor immer
naar een vreemd land. Ga heen en verberg u, na zulke schanddaad, om u aan de verontwaardiging aller brave lieden, en de
wraak der goden to onttrekken. Laat u voortaan in het Forum
of op de openbare plaatsen van Rome nimmer zien. Indien
deze jonkvrouw het verlangt, zal ik terstond hare aanklacht
tegen u nederleggen. Mevrouw, vroeg hij haar met de meeste
eerbiedigheid, mag ik de eer hebben uw naam te weten?
— Fabiola, antwoordde zij, de nicht van Agnes.
— Ik heb dikwijis van u hooren spreken, mevrouw, zegde
de rechter, en altijd werden uwe diepe kennissen en volmaakte deugden geprezen. Gij zijt de bloedverwante vary het slachtoffer dier snoode verraderij, en hebt recht van het lichaam te
vorderen; het is ter uwer beschikking.
Deze woorden des stadsvoogds werden in 't eerst anderocoliimilinimoillicumEmicilinommaj 61 3€01111E3NOMinli201111011111E1M011111:136
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broken door gehuil en gefluit, welk het vertrek van Fulvius
bejegende, die bleek van schaamte, vrees en woede heenging,
Fabiola dankte den rechter met minzaamheid, en deed teeken aan Syra, hare gesluierde gezellin. De slavin wenkte een
andere persoon, en er verschenen vier slavinnen met eene
draagberrie. Fabiola lief niemand tot bij de overblijsels van
Agnes naderen; de jonkvrouw zelve en Syra namen dit kostbaar lijk van den grond, legden het op de draagberrie, en
overdekten het met den rijkgeborduurden mantel.
— Draagt dien schat naar zijne rustplaats, zegde zij, en
volgde met Syra den rouwstoet. Een jong meisje vroeg a/
nokkend met vrees om hen te vergezellen.
— Wie zijt gij? sprak Fabiola.
— Ik ben de arme Emerentiana, hare voedster-zuster, ant.
woordde het kind. Fabiola nam het welwillend bij de hand.
Wanneer het lichaam was weggenomen, stroomde er eene
menigte christenen, mannen, vrouwen en kinderen toe, met
sponsen en linnen om er het bloed der jeugdige Martelaresse
te laten intrekken.
Te vergeefs sloegen de wachten hen met zweepen, knodsen
of scherpere wapens, zoodat er velen hun eigen bloed met dit
der teedere maagd vermengden.
Als een koning, den dag zijner kroning, of eerste intrede
in zijne hoofdstad, volgens oud gebruik, met voile handen
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goud en zilver onder het vergaderde yolk uitstrooit, kon hi}
tusschen de woelige menigte Been grooteren zucht doen ontstaan om die rondgespreide schatten op te rapen, dan de
eerste christenen betoonden om dig schatten te verzamelen
welke zij hooger achtten dan goud en de kostbaarste edelgesteenten, namelijk het bloed, welk aan een regen van robijnen gelijk, uit het hart vloeide van eenen martelaar, die
zijn leven voor God slachtofferde.
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