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VOORWOORD.

Het is met weemoed, dat wij besloten tot de uitgave van
dit laatste boek van Penning. Niet dat het boek, hier bij U
ingeleid, het laatste verhaal is dat Penning schreef, -tusschen den tijd dat „Het Kruis in de Wolken" door den
zoo geliefden auteur geschreven werd en de verschijning
thans in boekvorm, zijn eenige jaren verloopen. Maar voor
zoover ons bekend, is dit het laatste werk, dat nog niet als
boek werd uitgegeven. Omdat de stem van Penning nu zwijgt
en zijn pen rust, is het, dat wij als daad van piëteit ons met
de verzorging van deze uitgave hebben belast. Het zal niet
noodig zijn, dat wij veel ter aanbeveling zeggen, ons volk
kende Penning, zooals geen anderen schrijver. Maar wij
kunnen niet nalaten te vermelden, dat het ons, met allen
weemoed, dien wij gevoelden bij de verzorging van deze uitgave, buitengewoon verheugd heeft, dat wij d i t boek mochten verzorgen. O6k omdat Penning zelf het een van zijn
beste verhalen achtte, maar bovenal omdat dit werk zoo
buitengewoon geschikt is om de reeks van ongeveer vijftig
boeken, welke hij schreef, af te sluiten.
Het is bijna 40 jaar geleden, dat Penning's eerste boek:
„Het beleg van Gorkum" verscheen. Hierop volgden zijn
verdere romans, die op gloedvolle wijze beschrijven de
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bange worsteling tegen Spanje en den strijd voor vrijheid en
recht in Zuid-Afrika. Ook andere boeken schreef hij.. en
Penning liet nooit na te wijzen op de kracht van het geloof
en den vrede, welke bij God te vinden is. Door al zijn
boeken heen loopt de gedachte, dat een vast Godsvertrouwen de sterkste burcht is voor de verdediging van
nationale zelfstandigheid en geestelijke vrijheid. Maar deze
gedachte culmineert zich in: „Het Kruis in de Wolken".
Voor Keizer Constantijn de Groote's blik schittert een kruis
in de wolken en om dat kruis leest hij de woorden: „In hoc
signe vincis", d.w.z. „in dit teeken zult gij overwinnen". En
de overwinning gewordt Keizer Constantijn, doch alle en
in het teeken van het kruis.
Deze boodschap brengt Penning ons ook na zijn dood.

Alléén in het teeken des kruises, alleen door een oprecht en
sterk geloof kan het Christendom een kracht zijn, die de
wereld overwint, . maar ook zéér persoonlijk: alleen dit
oprechte, sterke geloof kan ons doen staande blijven in de
wereld, die in het booze ligt.
Penning's stem zwijgt voor immer en zijn pen blijft rusten.... maar wij luisteren stil en aandachtig naar de laatste
en heerlijke boodschap, welke hij ons brengt.
DE UITGEEFSTER.

HOOFDSTUK I.
De bittere veete.

Op een hoogen heuvel stond het paard met zijn ruiter.
Het was een ros van het edelste, Arabische ras; wit was
de kleur, blank en wit als de sneeuw. Het stond daar onbeweeglijk, als uit erts gehouwen.
De ruiter bewoog zich evenmin; achteloos lag de teugel
in zijn hand terwijl zijn oog rustte op de zee van Marmora.
Ten Westen van dat groote binnenmeer verhief zich een
heuvel. Daar had eens koning Xerxes I gestaan, toen hij
een millioen Perzen over den Hellespont voerde, om het
kleine Griekenland onder 't juk te brengen. Hij joeg de
bloem van zijn volk in den dood, en het bloedige avontuur
mislukte.
Dacht de eenzame ruiter aan die feiten? Het was reeds
zoolang geleden; zeven eeuwen. Het was thans het jaar 303
na Ch ri stus.
De ruiter telde dicht bij de dertig jaren; een ruitermantel hing over zijn linkerschouder. Hij zat recht op: in
een fiere, koninklijke houding.
Zijn oog rustte op de Zee van Marmora, in de Oudheid
Propontis genoemd. Het wemelde er van visschersschuiten;
de zee was zeer rijk aan visch, en de tonijn was begeerd
door de burgers van Nicomedië.
Tusschen de visschersschuiten, die de netten uitwierpen,
schoten triërissen door: kostbare vaartuigen, blinkend van
gouden versierselen, door krachtige roeiers voortbewogen.

8
En de eilanden met hun groene wouden en smetteloos
witte villa's deden aan sprookjes denken uit een wonderland,
De oogen van den ruiter waren gericht op die watervlakte.
Zij schitterde in den glans der namiddagzon, en de oogen
van den ruiter schitterden ook. Er lag iets buitengewoons
in dien blik; iets geweldigs; men kon er nauwelijks een
naam aan geven. Zijn gelaat teekende mannelijke schoonheid; de trekken waren innemend en tevens vastberaden;
maar de blik onder die fraai gewelfde wenkbrauwen overheerschte alles.
Uit dien blik sprak de geest. Het was een geest, die het
Romeinsche wereldrijk omspande. En terwijl zijn oog de
grenzen van Azië en Europa zocht, ginds, in de wazige
verten, gleed er een glimlach van welbehagen over dat
schoone, zonnige gelaat.
Het duurde slechts enkele oogenblikken. Het licht der
oogen doofde, zooals het licht van den dag dooft, als de
zon ondergaat. Zij hadden een visioen gezien; nu zagen zij
weer de werkelijkheid.
Het paard hief den fieren kop op en stiet een vroolijk
gehinnik uit; maar zijn ruiter zuchtte, Zoo zucht een gevangene, die in de ketenen is geklonken.
Deze ruiter droeg trouwens ketenen, al waren ze met
fluweel omwonden. Zijn hart ging uit naar zijn vader, in
het verre Gallig, en de Keizer had hem aan het hof te Nicomedia geroepen. De roep was een bevel: even onverbiddelijk als de wetten der Meden en Perzen. En hij was gekomen: van den Rijn, om in Klein-Azië als gijzelaar borg
te staan voor de trouw van zijn vader: Constantius Chlorus.
Chlorus was de bijnaam, wegens de bleeke gelaatskleur.
Hij had een zwak lichaam, maar zijn geest was sterk. Hij
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was benoemd tot bestierder van Gallië en Spanje, waar
de Romeinen reeds sedert eeuwen regeerden, en van Brittannië, dat nog onderworpen moest worden.
Keizer Diocletianus, de oppergebieder van het wereldrijk, had door de keuze van dezen Constantius weer getoond, welk een uitnemend menschenkenner hij was. Hij
had den rechten man op de rechte plaats gesteld. Maar
de Keizer wist, hoe de eerzucht spookte in de aderen zijner
veldheeren, en het was mogelijk, dat Constantius het een
keer in zijn hoofd zou krijgen, zich als de gelijkberechtigde
van den Keizer, den Imperator, te beschouwen. De gebieder
achtte het daarom gewenscht, hem een teugel aan te leggen;
Constantijn, des vaders veel geliefde zoon, moest tot
onderpand dienen van diens trouw; en deze gijzeling duurde reeds tien jaren.
Doch zij was in den loop der jaren getemperd; de keizerlijke gunst bestraalde het pad van den jongen man; hij
ontving een groote mate van vrijheid, mocht aan verschillende veldtochten tegen opstandige volken deelnemen,
werd tot hoofdman benoemd, en zou zich gaarne in zijn lot
hebben geschikt, indien hij niet van zijn vader was gescheiden,
Dit was zijn smart; zijn kruis, Zijn hart hing aan zijn vader.
Langzaam daalde hij den heuvel af; een breede rechtlijnige heirweg, omzoomd door olijvenbosschen, nam hem
op. Hij gaf zijn paard een zachten tik op den hals, en reed
in vluggen draf naar Nicomedië, de prachtige residentiestad des Keizers.
* **

Snel naderde hij de stad, Ginds achter den Bithynischen
muur, zag hij reeds de beruchte kroeg eener Thracische
vrijgelatene, eerre toovenares; wijd en zijd bekend, die
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uit scheerling, wolfswortel en vergiftige zeed;eren allerlei
wonderdrankjes bereidde, om ze voor gemunt goud aan den
man te brengen. Haar zaak tierde buitengewoon, en zij
verklaarde, dat koningen en stadhouders tot haar vaste
klanten behoorden.
Om de mondhoeken van den ruiter vertoonde zich een
strenge, strakke plooi, toen hij een blik wierp op de kroeg.
„De wereld wil bedrogen zijn", mompelde hij met een
onmetelijke verachting.
Vlak bij de poort, waar een prachtige marmeren tempel,
gewijd aan den god Zeus, verrees, ontdekte zijn oog bekenden. Het was een vroolijke ruiterschaar, die er zich had
gelegerd: allen jonge Romeinsche ridders, in dienst van
den staat.
„Constantijn!" riep er een uit hun midden: „wat heb je
een haast! Het is een warme dag, en je gehemelte zal
dorstig zijn. Wij hebben hier den kostelijksten wijn, dien
ge ooit hebt geproefd, in sneeuwwater -- wijd een dronk
aan de onsterfelijke goden!"
Constantijn stapte uit het zadel. Hij wierp den teugel los
over den nek van zijn paard en zei: „Sta Achilles!"
En hij begaf zich tot den ruiterstoet.
„Wat hebt ge daar?" vroeg hij nieuwsgierig.
„Een arend", antwoordde Maxentius. „Mijn pijl trof
hem, en bij gindschen moerbeziënboom plofte hij neer. Een
slaaf heeft hem voor mij gehaald."
Het was een droevig gezicht. Deze trotsche koningsadelaar, die zich op zijn machtige vleugelen tot de wolken
placht te verheffen, lag nu in het stof aan den weg, krampachtige pogingen aanwendend, om zich op te heffen, Hij
kon niet; zijn kracht vlood daarheen met 't bloed, dat uit de
wond sijpelde; de fiere adelaar was een worm geworden.
Maxentius vermaakte zich met de vergeefsche pogingen
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van den ongelukkigen arend; hij gaf het weerlooze dier een
verachtelijken trap; het keek met een smartelijken blik,
in doodsangst, de omstanders aan.
Was er dan bij niemand ontferming?
Constantijn zag dien blik. Toen bukte hij zich, Hij nam
den gekwetsten vogel tot de grootste verbazing der Romeinsche ridders op zijn armen, om er zich mede naar de naaste
herberg te spoeden,
„Wat haal je nu uit?" vroeg Maxentius met zachten spot.
„Herstellen, wat jij bederft."
„Jij bent gek."
„En jij bent dronken,"
Men wist reeds voor lang, dat de verhouding tusschen
deze beide jonge mannen slecht was; Julius had de overtuiging, dat zij elkander haatten, en Maxentius lachte
hoonend, omdat Constantijn barmhartigheid bewees aan
een gewonden vogel.
Maxentius kende geen barmhartigheid. Vóór twee dagen
had hij een ouden slaaf dood laten geeselen, omdat de
grijsaard de misdaad had begaan, onder een zwaren last
neer te storten. En dan medelijden te betoonen aan een
gewonden vogel?
„Bij Hercules!" schimpte Maxentius: „welk een lafhartigheid!"
Zijn krijgsmakkers konden hem geen ongelijk geven.
Medelijden was het bewijs van een zwak hart. Men kon
het zich wel voorstellen, dat de toeschouwers in de bloedige
arena's, waar de gladiatoren den Keizer ontmoetten met
den kreet: „Heil u, o Caesar! de ten doode gewijden
groeten u!" verzadigd van bloed, voor een gladiator in de
bres sprongen, maar het was toch slechts hooge uitzondering, en zulk een gladiator had zich die genade tenminste
door grootsche daden waardig gemaakt.
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Maar een gewonden arend op den arm te nemen en zijn
wond verbinden en hem koesteren — bij zulk een gezicht
zouden de goden, d:e Rome groot hadden gemaakt, toch
van schaamte en toom hun gelaat bedekken.
Het duurde een geruimen tijd, voor dat Constantijn terugkeerde.
„Waar is de arend?" vroeg Maxentius, een verschen
beker van den zwaren Falerner inschenkend.
„Ik heb zijn wond gewasschen en verbonden", antwoordde Constantijn op rustigen toon; „morgen vroeg zal ik hem
door Aleander laten halen; ik heb hoop, dat hij herstellen zal."
„Ik heb zijn wond gewasschen en verbonden", antwoordde Maxentius met een schamper gebaar: „maar ik vrees,
dat ge goed op weg zijt, een oude vrouw te worden, Oude
vrouwen behooren bij het spinnewiel, om vlas te spinnen,
maar niet in het blanke harnas van den Romein."
Nog bedwong Constantijn zich, maar zijn neusvleugels
trilden,
„Zijt ge een Nazerener?" vroeg Maxentius.
En toen hij dien naam van Nazerener noemde, laaide de
haat op in zijn felle, zwarte oogen,
Constantijn zweeg nog steeds. Het was de wonderbare
zelfbeheersohing, die hij van zijn vader had geërfd.
De krijgsmakkers echter werden onrustig. Ze vreesden,
dat Maxentius te veel had gedronken, en dat hij twist
zocht met Constantijn. En ten tweeden male vroeg hij op
tartenden toon: „Zijt ge een Nazarener?"
„Nog niet, maar hij zal het worden", riep een zware
stem.
Men had den ruiter niet opgemerkt. Hij hield nu stil
onder de schaduw van het geboomte, terwijl hij stijf bleef
zitten in het zadel.
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Blond was zijn haar, en blauw waren zijn oogen, Hij was
een der talrijke zonen van een Gothischen vorst, uit Dacië.
Het gelaat van Constantijn verhelderde; blijdschap om
het wederzien lachte uit zijn oogen,
„Gij zijt vele maanden weg geweest, Gunther — kondt
ge niet scheiden van je oude vaderland?"
„Er waren tal van familiezaken te regelen, Constantijn.
Julius, reik mij een beker wijn, want ik versmacht van
dorst !"
En Julius, een der Romeinsche ridders, bood hem een
vollen beker aan.
Toen dronk hij met lange teugen.
„Dat smaakt! Mijn welgemeenden dank, Julius! Ga je
mee, Constantijn? We hebben elkander in zoo langen tijd
niet gesproken,"
„Ik vind het goed", antwoordde Constantijn, zich naar
zijn paard begevend, dat daar nog onbeweeglijk stond.
Doch Maxentius trad hem in den weg.
„Ik wil eerst ihooren uit uw eigen mond, of ge een Nazarener zijt."
„Laat mij door!"
„Eerst antwoorden!"
Toen was de maat vol; er kon geen druppel meer bij. En
den arm uitstrekkend, gaf hij Maxentius een stomp voor
de borst zoo geweldig, dat Maxentius ter aarde stortte.
„Daar lig je goed, ellendeling!" riep Constantijn.
„Dat is niet de daad van een Nazarener", meende Julius
lachend.
„Ik heb u immers gezegd, dat Constantijn nog geen Nazarener is", antwoordde Gunther, de Goth, op kalmen toon,
Maxentius stond weer recht op zijn voeten, De vuiststomp
scheen hem ontnuchterd te hebben, maar zijn verbittering
was nog geklommen.
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„Denk er om", riep hij met een woedend gebaar: „dat
ik de zoon ben van Caesar Maximinianus!"
„Een ondergeschoven kind!" hernam Constantijn op
snerpenden toon,
„Wat zegt ge daar?" brieschte Maxentius,
„Dat ge een ondergeschoven kind zijt: de zoon van een
slavin — hebt ge me nu goed verstaan?"
Thans verbleekte Maxentius' gelaat; aschgrauw werden
zijn lippen.
„Ik heb het wel vermoed", zei Julius tot zijn makkers;
,zoo moest het verloop zijn — er was geen uitweg. Hebt ge
't ooit gehoord, dat zij beiden één vriendelijk woord met
elkander hebbengewisseld? Nog nooit! Den allereersten
keer, dat ze elkander ontmoetten, namen ze elkander reeds
met vijandige blikken op. Ik zeg u: het is een haat, die reeds
eeuwen oud kan zijn."
Zijn bewering werd door de anderen met groote gelijkmoedigheid aangehoord. Zij kenden de levensbeschouwingen van Julius wel. Hij had lang in Egypte vertoefd, en de
leer der zielsverhuizing van Egyptische priesters ingezogen. Maxentius en Constantijn hadden elkander in een
vorig leven reeds ontmoet; zij waren als bittere vijanden
gescheiden, en in dit n'euwe leven hadden zij de oude
vijandschap meegebracht. Op zulke overwegingen steunde
Julius' levensbeschouwing.
Constantijn zat reeds in het zadel.
„Dat wordt een worsteling op leven en dood", zei Gunther zacht.
„Het zal mij niet vervaren", antwoordde Constantijn. En
de ruiters reden de stad in.

HOOFDSTUK II.
In de Arena.

Het was in den avond van den volgenden dag, den dag
des Heeren.
Gunther, Lucianus en Aleander hadden de godsdienstoefeningen in het statige Nicomedische kerkgebouw onder
de leiding van den waardigen bisschop Anthimus bijgewoond, Lucianus was de opperkam'erheer van Keizer Diodetianus, en Aleander de slaaf van Constantijn, En zooals
deze drie mannen, door den heiligen band van het christelijk geloof vereenigd, de kerk verlieten, vormden zij een
levend zinnebeeld van de verzoening der verschillende
standen door den Christelijken godsdienst.
Lucianus gaf den broeders de hand ten afscheid; toen
stak hij dwars de straat over, om het reusachtig Keizerlijk
Paleis te bereiken. En Gunther was nu alleen met Aleander.
Hij verlangde er naar, eens vertrouwelijk met den slaaf
te spreken. Hij was er getuige van geweest, dat de verhouding tusschen Constantijn en Maxentius onrustbarend
was, en hij had bovendien geruchten opgevangen, dat de
verhouding tusschen Galerius en Constantijn alles
te wenschen overliet. Het vervulde Gunther's hart met
zorg, want Galerius was de rechterhand des Keizers.
„Aleander", zei de Goth; „het is een heerlijke avond.
Laten wij de stilte opzoeken, en vertel mij dan eens, wat er
heeft plaats gehad! Ik ben langen tijd afwezig geweest."
„Hoe bedoelt gij dat, mijn heer?" vroeg Aleander bescheiden.
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„De verhouding tusschen uw meester en den machtigen
Galerius moet slecht zijn,"
Aleander hield een oogenblik den pas in. Hij keek links
en rechts, of er geen onraad was, en toen fluisterde hij:
„Galeries zoekt den ondergang van mijn meester."
De Goth schrok er van.
„Laten wij naar gindschen verlaten Neptunustempel
gaan", zei de slaaf, „in het bosch. Daar zal ik u meer vertellen,"
Zwijgend bereikten zij den tempel. Hij toonde de kenmerken van verwaarloozing en verweering. Het klimop
drong door de open vensters binnen; een slang schoof voorbij het altaar, toen ze binnentraden, De tempel werd
trouwens in 't geheel niet meer gebruikt; een prachtiger
tempel, den god Neptunus gewijd, was dicht bij het strand
der zee verrezen.
Gunther zette zich op een verhooging, doch Aleander
bleef eerbiedig voor hem staan — was het nog het onvrije
gevoel van den slaaf?
„Zet je naast mij neder, Aleander!"
„Er bestaat een afstand, o heer!"
„Ons christelijk geloof overbrugt de afstanden."
Toen zette zich de slaaf, al was het met eenigen schroom,
naast den Goth neder.
En Aleander deed zijn verhaal,
„Het zal drie maanden geleden zijn, dat de machtige
Galerius mijn meester uitnoodigde, zich met een gladiator,
uit Cappadocié afkomstig, te meten in de arena, het worstelperk."
„In een besloten kring?"
„Ten aanschouwe van vele duizenden in het amphitheater."
„Dan was het geen spiegelgevecht, Aleander."
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„Het was bittere ernst, o heer, Er moest bloed vloeien;
zoo wilde het Galerius."
„Ik begrijp het — om het bloed van mijn vriend was het
te doen." Er klonk bitterheid in die stem.
„En jij kon hem niet helpen, Aleander."
„Ik heb het met heete tranen beschreid, dat gij er niet
waart, Gij hadt het tweegevecht misschien kunnen keeren,"
„Zoudt ge dat denken? Ik vrees er voor."
De slaaf haalde diep adem,
„Ik heb mijn meester toen geholpen."
„Gij!"
l^
„Er steeg van mijn fluisterende lippen een gedurig gebed
voor mijn meester tot onzen Heere Christus op. Bisschop
Anthimus had mij dien raad gegeven."
„Het was een goede raad, Alexander; geen mensch en
geen engel had je een beteren raad kunnen geven; Ga
voort!"
,,Mijn meester nam de uitnoodiging tot het tweegevecht
aan,
„Natuurlijk! Daar was geen andere uitweg. Constantijn
wordt de dapperste held van het leger genoemd; hij kon de
uitnoodiging niet weigeren."
De slaaf zag den Gothischen vorstenzoon met eenige verwonde ring aan,
„Al had mijn meester voor de uitnoodiging bedankt, dan
was hij er toch niet minder dapper om."
„Dat begrijp je niet, Aleander; ge zijt geen krijgsman.
Had je heer geweigerd, dan had Galerius hem van lafhartigheid beschuldigd, en dat is al mee het ergste wat een
Romeinschen hoof dman kan overkomen. Hoe kleedde Galerius de uitnoodiging in?"
„De krijgstribuun, de overste, die de uitnoodiging bracht,
zeide, dat er eer en roem mee te behalen was."
HET KRUIS IN DE WOLKEN 2

18

„En de dood! Was het een geduchte gladiator?"
Hij had in twintig tweegevechten zijn tegenstanders verslagen, en was nooit overwonnen. Men noemde hem den
geduahten kampioen van Klein-Azië,"
„Wie won den strijd?"
„Indien de Cappadociër had overwonnen, zoudt gij mijn
meester niet hebben teruggezien."
„Galeries had tusschenbeide kunnen komen — maar het
is zoo: het was Galerius,"
„Toen de gladiator door mijn meester was neergeveld,
hief hij smeekend de handen omhoog, „Ik heb een oude
moeder te verzorgen", zeide hij. Toen stak mijn meester het
zwaard in de scheede, en al het volk juichte,"
„Het was een groote daad, Aleander."
„Een edele daad -- ach, dat mijn meester een Christen
ware!"

„Hij zal het worden, Aleander,"
,,Zijn oogen kunnen zoo dreigend flikkeren, dat het hart
er bij stilstaat, o heer, En het volgende oogenblik zijn ze
weer zacht als van een vrouw. De brieschende leeuw en
het zachte lam sluimeren naast elkander in zijn borst —
kunt gij dat raadsel ontwarren, heer?"
De Goth keek den schranderen slaaf uit Corinthe aan.
„Jij kunt het niet, Aleander, en ik kan het niet, Ge vindt
bij hem de karaktertrekken tot in de uiterste gevolgtrekkingen -- het geweldige en het teedere."
Hij tuurde nadenkend in het gloeiende avondrood.
„Mocht eens de purperen keizersmantel zijn leden
dekken, dan wordt het voor het Romeinsche rijk een hellevaart of een hemelvaart."
„Een hemelvaart zal het zijn, o heer!" fluisterde de slaaf.
Gunther drukte den slaaf de hand.
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„Ja, een hemelvaart!" herhaalde hij, en de geestdrift
verheerlijkte het gelaat van den Goth,
Er was een pauze, Daarna zei de slaaf; „Ik ben nog niet
uitverteld."
„De rest weet ik wel", hernam Gunther lachend. ,,Caesar
Galerius zal den overwinnaar minzaam hebben geluk gewenscht met de overwinning."
„Dat bedoel ik niet, Vóór twee maanden bracht een
krijgstribuun de boodschap aan mijn meester; De doorluchtige Caesar noodigt u uit, morgen een leeuw uit Moorenland in de arena te bevechten."
De Goth hoorde het tamelijk onverschillig aan.
„Dat was geen gevaarlijke onderneming voor mijn
vriend,"
„Het was een sterke reusachtige leeuw", hernam de
slaaf; „ik had het beest gezien achter de ijzeren tralies."
„En hongerig?"
„De leeuw had in geen dag en geen nacht voedsel gehad."
De Goth glimlachte,
„Dat gaf nog niets, Constantijn had zijn zwaard."
„Hij mocht dat zwaard niet gebruiken."
Gunther keek den slaaf met groote oogen aan.
„Wat zegt ge daar, Alexander?"
„Galerius noodigde mijn meester uit, met een kleinen,
nietigen speeldolk het monster te bekampen,"
En hij voegde er aan toe met trillende stem; „Galerius
beweerde, dat de eer van de overwinning dan te grooter
zou zijn."
De Goth sprong in een hevige verontwaardiging op,
„Dat stond gelijk met een doodvonnis, Ga voort — het
wekt mijn levendige belangstelling! Wat antwoordde je
meester?"
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Hij had zidh weer neergezet, en luisterde met ingehouden adem,
„Mijn meester nam de uitnoodiging aan, zonder dat een
spier van zijn gelaat vertrok."
„Wie had de keuze van den dolk?"
„Mijn meester verzocht, dat Galerius den dolk zou uitkiezen, „Zoo heeft mijn gebieder het ook bedoeld", antwoordde de krijgstribuun met een buiging,
Gunther had moeite, zijn zelfbeheersching te bewaren.
„Het was bovenmate laaghartig", zeide hij „spreek voort,
Aleander!"
„Het bloed stolde in mijn aderen, Juist kwam Manlius
binnen: de andere slaaf van mijn meester, met een grooten
tros druiven, dien hij op last van mijn meester had gekocht.
Ik vertelde het geval aan Manlius, en hij wist raad. Hij
stelde voor, in Galerius' draagkoets te springen, als deze
zich naar het amphitheater begaf, om van het schouwspel
te genieten."
„In de draagkoets?"
„Hij wilde Galerius dooden met een vergiftigden dolk,
„Eén prik!" zeide hij, „ en 't is gebeurd."
„Is Manlius een Christen?"
„Neen, heer!"
„Ik dacht het wel — wat antwoordde Constantijn?"
„Het voorstel leek hem veel te gevaarlijk. Manlius zou
op de folterbank worden gespannen, en de gerechtsdienaren zouden het bovendien spoedig hebben uitgevischt,
aan wien Manlius toebehoorde. Zoo zouden beiden in het
verderf worden gestort."
„Keurde Constantijn den moord op zich zelven niet af?"
„Neen, heer. Hij prees Manlius, maar zeide, dat het te
gevaarlijk was. Ik wist een beteren weg."
De Goth keek verrast op.
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„Gij? Laat eens hooren!"
„Ik bood aan, mij als plaatsvervanger aan Galerius voor
te stellen."
„Een vrucht van Jezus' kruis!" zeide Gunther met eerbiedige aandoening: „wat antwoordde je meester?"
„Hij noemde mijn voorstel een beminnelijke dwaasheid."
„Ook dat was waar, Aleander."
En langzaam liet Gunther er op volgen: „Ten minste
van Constantijn's standpunt."
„Waarom?" vroeg de slaaf verwonderd.
„Galerius zou je meester om dat voorstel hebben uitgelachen."
„Was dat zoo erg?" vroeg Aleander met kinderlijken
eenvoud,
„In jouw oog waarschijnlijk niet, maar Constantijn denkt
er anders over. Ik ken hem. Hij zou aan Galerius dien
triumf nooit hebben gegund. Ga nu voort -- ik luister met
groote belangstelling!"
„Mijn meester deelde den druiventros onder ons drieën,
en at zijn part met groote koelbloedigheid op, maar Manlius
en ik raakten de druiven niet aan. En onderwijl zeide hij
tot ons: „Let nu op elk mijner woorden! Er is slechts één
kans van de honderd, dat ik er het leven afbreng. Als nu
de leeuw met zijn scherpe klauwen mijn borst opengereten
en mijn bloed gedronken zal hebben, en ik dood zal zijn,
vergeet dan niet, alles aan mijn vriend Gunther, den
Gothischen vorstenzoon, mede te deelen."
Gunther legde de hand aan zijn voorhoofd.
„Herhaal die woorden, Aleander!"
Toen sprak de slaaf de gesproken woorden nog eens en
ging voort: „Mijn meester droeg aan Manlius en mij de
eervolle taak op, er zorg voor te dragen, zijn lijk te laten
balsemen. „Laat mijn lijk op een snel jachtschip naar Gallié
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vervoeren", zei de hij ; „naar mij n vader, Hij is een wijs man,

en zal weten, wat hem te doen staat. Ik zal nog heden bij
den notaris een stuk laten beteekenen, dat gij beiden vrij
zijt na mijn dood."
„Toen hij zich den volgenden dag", zoo vervolgde
Aleander, „naar de arena wilde begeven, wierp ik mij aan
zijn voeten neer."
„Wat hebt ge, Aleander?" vroeg hij.
„Ge moet den leeuw al maar strak aankijken, mijn meester", antwoordde Ik.
„Wacht eens even", zei de Goth: „hoe kwaamt ge op die
gedachte?"
Toen verhaalde de slaaf, hoe veertien dagen te voren
een wild geworden offerstier zich uit den tempel van den
god Mercurius had losgerukt, en hoe zijn meester den stier
met zijn oogen had getemd en bedwongen.
„De oogen van mijn meester vlamden als een laaiend
vuur — nóóit had ik zulke oogen gezien. Zij waren van
een onweerstaanbare kracht, een Romeinsch veldheer moet
ook zoo'n blik hebben gehad .... "
„Het was Marius. Ga voort!"
„Ik lag in den nacht slapeloos neder op mijn legerstede,
zeer bedroefd om het lot van mijn meester. Toen schoot
mij het gebeurde met den offerstier eensklaps te binnen.
Zou een goede engel mij op die gedachte hebben gebracht?"
„Of Christus zelf", hernam de Goth met diepen eerbied,
„wat antwoordde mijn vriend?"
„Hij toonde niet de minste verwondering over mijn raad,
en zei mij, wel meer gehoord te hebben van dierentemmers,
die door hun blik de wildste beesten in bedwang hielden.
Hij verzekerde mij, het te zullen beproeven. Toen heb ik
aan mijn meester nog gezegd, dat ik voor hem zou bidden
tot Christus."
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„Lachte hij er om?"
„Integendeel: hij scheen ontroerd. „Doe tdat!" zeide hij.
Gunther's oogen werden vochtig, en in een ontzaglijke
spanning volgde hij het verhaal.
De slaaf haalde diep adem.
„Ik bevond mij in het amphitheater, toen mijn meester de
arena betrad, en Manlius zat naast mij. Er waren vele duizenden toeschouwers, en de machtige Galerius had reeds
plaats genomen onder den gouden baldakijn. Het was zoo
stil geworden, dat men het gegons der muggen in de verte
kon hooren, en aller oogen waren op mijn meester gevestigd. Op een afstand stond de geduchte leeuw. Hij
opende den muil, en zijn gebrul rolde als de donder door
de arena.
Manlius stootte mij aan. „Het beest heeft honger", fluisterde hij : „en wat een monster is het! Ach, had mijn meester mijn voorstel aangenomen!"
De Goth legde de hand op den schouder van den slaaf.
„Stil nu even — was het een groote dolk, die Constantijn
ter zijner beschikking had?"
„Hij was zonder eenig wapen."
„Galerius zou hem toch een dolk geven?"
„Mijn meester ontving den dolk door de hand van een
krijgstribuun, maar versmaadde het wapen."
„Om te duidelijker te doen zien, dat als hij viel, het een
beraamde moord was. Ik versta het."
„Mijn meester strekte de armen uit, de vingers der
handen uitgespreid, opdat al het volk zou zien, dat hij
zonder wapenen was. Toen steeg er een gemor op; het volk
meende, dat hij lafhartig om genade smeekte. Galerius
meende het ook, en liet hem door een zijner wapendragers
vragen, of hij zich terug wilde trekken van den tweekamp
met den leeuw."
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„Wat toen, Aleander?"
„Het bloed steeg mijn meester naar de slapen. De zoon
van den dapperen Constantius Chlorus versmaadt het, zich
terug te trekken", was zijn antwoord.
„Goed gesproken!" zei Gunther; „hij is een held, en de
heldennatuur verloochent zich niet."
De slaaf zag den Goth teleurgesteld aan.
„Ik vond het niet goed gesproken van mijn meester."
„Dat begrijp je niet, Aleander; gij zijt geen krijgsman.
Dat heb ik je daar straks reeds gezegd -- ga voort!"
En de slaaf ging voort.
„Mijn meester kruiste de armen over de borst, en ging
den leeuw tegemoet -- nooit heeft een Imperator in vorstelijker houding den gouden keizerstroon bestegen. Het
gemor van het volk verstomde; er heerschte een doodelijke
stilte, terwijl de leeuw zich met flikkerende tanden neerlegde tot den sprong. Zijn staart zwiepte het zand der
arena.
„Mijn meester", zoo vervolgde de slaaf: „deed zes
passen; toen bleef hij onbeweeglijk staan, en aldoor was
zijn blik met een doorborende kracht op den leeuw gericht.
Daarna zette hij zijn gang weer zes passen voort, in de
richting van zijn vijand."
„Een heldengang!" zeide Gunther zacht.
„Voor het volk werd de spanning schier ondragelijk, o
heer. Vrouwen zegen bewusteloos neer; sterke mannen
verbleekten; Manlius kon niet rustig meer op zijn plaats
blijven zitten."
„Wat deedt gij, Aleander?"
„Ik bad voor mijn meester".
„Ga voort!"
„Weer bleef mijn meester staan. En zulks herhaalde zich
tot zeven keeren toe; toen was hij in de nabijheid van den
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leeuw, die een woedend gegrom liet hooren. Het beest begon teekenen van onrust, van schuwheid te vertoonen; het
kroop achteruit; toen keerde het zich plotseling om, en
vluchtte met alle teekenen van angst naar den donkersten
hoek der arena. Daarop wendde mijn meester zich tot
Galerius.
„Heb ik het goed gedaan, o Caesar?" riep hij. Het gelaat
van Galerius was wit bestorven, maar een orkaan van
geestdrift ging door de harten van het volk, en het daverde
van het eene einde van het amphitheater tot het andere;
„Heil u, o Overwinnaar!"
De Goth rees op. En de slaaf stond ook op.
„Christus had je gebed verhoord, Aleander; dat was de
diepste grond der overwinning."
Achter zich hoorden zij plotseling een zwaar gedruisch.
Zij gingen naar buiten, om te zien vanwaar het kwam; een
stuk van den tempelmuur, reeds lang door den tand des
tijds beknaagd, was neergestort.
„Ziet ge dat, Aleander?"
„Ik zie het, heer."
„Het is een zinnebeeld. De tempels der goden zullen tot
puin storten, en Christus zal triumfeeren — Christus Triumfator!"
Zoo sprak Gunther, Toen scheidden zij.

HOOFDSTUK III.
Het

naderend noodweer.

Keizer Diocletianus was een man van buitengewone organisatorische talenten. Als veldheer vermaard, wist hij de
vruchten der overwinning voor het Rijk te verzekeren. Van
de grenzen van Egypte en de Roode Zee tot aan de grenzen
van Perzië en tot den Eufraat liep er een onafgebroken linie
van kasteelen, burchten en versterkte wapenplaatsen. De
Keizer zorgde voor korenmagazijnen, en liet zoowel in
Rome als in Antiochië prachtige gebouwen verrijzen.
Het keizerlijk Paleis te Nicomedië werd op zijn bevel gebouwd. Het was een aaneenschakeling van gebouwen, door
de grootste bouwkundigen van hun tijd ontworpen. Het
was een stad op zich zelve, schitterend van goud en marmer, Zij bevatte gebouwen voor de keizerin Prisca en de
Keizerlijke dochter Valeria. Er was een munt; een wapenfabriek, een circus; er waren woningen voor de honderden
paleisbeambten; in dit complex van gebouwen had Constantijn zijn eigen vertrekken, De vleugel, dien de Keizer
bewoonde, schitterde boven alles uit in vorstelijken glans.
Tegenover het Paleis stond het kerkgebouw der Christenen, Het was kloek en stevig, maar het werd door het
reuzengebouw aan den overkant geheel in de schaduw gesteld, Had het in een eenvoudiger wijk gestaan, dan zou
het een grootscheren indruk hebben gemaakt.
Naast de kerk stond de woning van den herder en
leeraar der gemeente : bisschop Anthimus.
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Het was laat in den namiddag, tegen de schemering, dat
de koperen klopper op het metalen aambeeld der deur viel.
De dienstmaagd opende.
„Zuster Lucia", zei Gunther, „de Bisschop heeft ons uitgenoodigd op dit uur hier te komen."
„De andere broeders zijn er reeds", antwoordde de
dienstmaagd.
Bescheiden was ze in haar optreden ; sober, ingetogen
in haar kleeding,
„Men kon dit niet van alle Christinnen zeggen, en van
de Christenen evenmin. De wereld was in de lange jaren
van rust de Kerk binnengedrongen ; veler gewaad verried
wereldschgezindheid, wulpschheid en overdaad. Er was
een verbleeking der grenzen. Al had men met de heidensche goden gebroken, andere altaren, gewijd aan den hoogmoed en de zelfzucht, de gierigheid en de begeerlijkheden,
waren opgericht.
Het was voor den Bisschop een oorzaak van voortdurende droefenis. Den vorigen Zondag had hij tot de vergadering met een ernst als nooit te voren gesproken over den
tekst : „Ik heb tegen u, dat gij uwe eerste liefde hebt verlaten !" En zonder omwegen had hij met een stem bevend
van heiligen toom, geroepen : „Wee, wee ! daar zijn vele
afgodendienaren onder u I"
Gunther trad binnen ; en Constantijn vergezelde hem.
Het vertrek, uitziende op de straat, vertoonde niet de
buitensporige pracht van kostbare tapijten, kleurrijke rustbanken en met gouddraad doorweven gordijnen, die de
zalen der Patriciërs kenmerkte, De meubelen waren in een
toon van stemmigen eenvoud gehouden ; nochtans was de
maatschappelijke welstand van den bewoner onmiskenbaar.
De Bisschop kwam de binnentredenden met een vriendelijk gebaar tegemoet.
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„Zijt hartelijk welkom !” zeide hij, „en het is mij een
groote voldoening, dat hoofdman Constantijn eveneens is
meegekomen."
„Ik weet niet eens de bedoeling van dit bezoek", hernam
de hoofdman op voorzichtigen, langzamen toon. „Mijn
vriend Gunther drong er op aan, daarom heb ik hem
vergezeld."
Hij keek rond. Op een rustbank zaten Gorgonius en
Dorotheus, twee vrijgelatenen, vroeger slaven, die als
paleisambtenaren hoog in aanzien stonden bij den Oppergebieder.
En in een anderen hoek zaten Rhianus, een oppasser in
de keizerlijke paardestallen, Petrus, een slaaf, die onder
de onmiddellijke bevelen van den opperkamerheer Lucianus
stond.
Allen waren Christenen. Rhianus, de jongste, had voor
vier weken ,den Heiligen Doop ontvangen. Constantijn
kende hen allen, en te sterker drong zich bij hem de vraag
op, wat hij onder deze Christenen te maken had.
Het lange, magere gelaat van den Bisschop was nog
bleeker dan gewoonlijk; zware zorgen bewolkten zijn hoog
voorhoofd.
Zijn blik richtte zich op Constantijn.
„Hebt ge den hoofdman Marcellus gekend?"
De hoofdman was verrast door de vraag.
„Twee keeren ontmoette ik hem -- voor tal van jaren."
„Heden verjaart de martelaarsdood, waarmede hij God
verheerlijkte."
Het was den hoof dman bekend. Ter eere van den geboortedag van Caesar Maximianus, die het bewind voerde
over Italië en Noord-Afrika, was er voor eenige jaren feest
gevierd te Tinges in Mauretanië. 1) Marcellus lag aldaar in
1) Tanger in Marokko.
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garnizoen, Maxentius leidde het feest, en Marcellus was er
bij tegenwoordig.
„Het edict, waarbij de Christensoldaten werden verplicht,
den krijgsdienst te verlaten, of den goden en den Keizer
te offeren, was juist in werking gesteld", ging de Bisschop
voort,
„Ik weet het", antwoordde Constantijn; „de houding van
Marcellus was onvoorzichtig en uitdagend. Had hij gezwegen en was hij heengegaan, dan lag het ontslag uit den
dienst gereed, maar dedood zou hem bespaard zijn gebleven."
„Dat is ook een standpunt", hernam de Bisschop op
gelaten toon,
Maar dan verhief hij zijn stem, om voort te gaan: „Onder
de Christen-krijgslieden waren zwakgeloovigen, wier oogen
op hun hoofdman waren geslagen. Zij waren vol spanning,
wat hij zou doen. Daarom opende hij zijn lippen."
„Om zijn eigen doodvonnis uit te spreken", viel Constantijn hem in de rede, „Maxentius, de Christenhater, had
toen een gemakkelijk spel, om hem over te leveren aan den
beul,"
Wat Marcellus had bestaan, was in de oogen van den
hoofdman, die in de strenge krijgstucht der Romeinen was
opgevoed, inderdaad niet te verantwoorden. Hij had, ten
aanhoore van al de aanwezigen, staf, gordel en wapenen op
de tafel geworpen. Hij had zulks nog niet voldoende geacht
en er aan toegevoegd; „Van dit oogenblik af houd ik op,
als soldaat uw Keizers te dienen. Ik veracht het, uw
houten en steenen goden, die doove en stomme afgoden
zijn, te aanbidden."
„Marcellus gaf zijn getuigenis niet vergeefs", hernam de
Bisschop; „riet één der Christenen wankelde."
En een stille blijdschap blonk in zijn oogen.
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Doch Constantijn verstond die vreugde niet. Hij bevond
zich in een vreemde wereld, waar een levensbeschouwing
heerschte, die niet de zijne was, De zonnegod, dien zijn
vader offers plengde, trok hem meer aan dan de God der
Christenen. Hij was een zoon van zijn vader.
Maar omdat hij een zoon van zijn vader was, had hij ter
andere zijde een afkeer van de vervolgingen, en het edict,
dat de rijksbestierder Caesar Galerius met zoo'n felle
hartstochtelijkheid had doorgedreven, om het leger van de
Christenen te zuiveren, had zijn toorn en verontwaardiging
gewekt. In het leger van zijn vader, dat uit Britten en
Galliërs bestond, waren vele Christenen; zij behoorden tot
de vertrouwbare kern en Constantius Chlorus dacht er niet
aan, hen te dwingen, den goden te offeren,
Galerius stond vierkant tegenover Constantijn's vader,
Offeren of den krijgsdienst verlaten was diens keuze. Zelfs
de dappere Seleucus, bemind door zijn vrienden en
gevreesd door de vijanden van Rome, had zijn ontslag
gekregen en de koning van Perzië had een extra karaf van
den vurigsten Babylonischen wijn besteld, toen hem zulks
ter oore was gekomen,
„De goden hebben Galerius met blindheid geslagen", had
hij vroolijk uitgeroepen: „moge die blindheid stand houden
als . de wetten der Meden en Perzen!"
Bisschop Anthimus wees naar buiten, naar de straat,
waar een draagkoets, gestoffeerd door een kostbaar weefsel, door sterke negerslaven werd voorbijgedragen, Ze
werd door een voorhoede en een achterhoede van soldaten
der lijfwacht vergezeld.
„Weet ge, wie in die Keizerlijke draagkoets zit?" vroeg
de Bisschop,
Allen wisten het, De Bisschop wist het ook. Hij stelde
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die vraag slechts, om het onderhoud in de gewenschte
richting te leiden.
Dorotheus nam het woord.
„Het is de rijksbestierder Galerius", was zijn antwoord,
„Hij is den vorigen winter aan het Keizerlijk hof te Nicomedia gekomen", hernam de Bisschop, „en toen reeds heb
ik voorspeld, dat zijn komst onheil beteekent,"
„'t Is een felle Christenhater", meende de Goth,
„En zijn komst was een bewijs, dat onze Oppergebieder
Diocletianus nog leefde", zeide Constantijn, „en zich te
dezer stede bevond. De groote Heerscher is langen tijd
zoek geweest, men zei, dat hij dood was, Nu weten we, dat
hij uit Egypte over Antiochië is teruggekeerd."
Er hadden tal van geruchten geloopen. Men vertelde, dat
Diocletianus oorlog had gevoerd tegen weerbarstige volksstammen, en dat de Romeinsche legioenen, die aan zegepralen gewoon waren, dezen keer zonder roem en zonder
buit waren thuis gekomen, en dat de Keizer het zich sterk
had aangetrokken,
Diocletianus was de laatste maanden inderdaad verouderd; hij was niet meer de man van vroeger, De krachtige
heerscherstrekken waren verslapt, en Bí h ynische kwakzalvers, Babylonische sterrewichelaars en Egyptische
toovenaars waren er bij te pas gekomen, om de uitgeputte
krachten te herstellen,
De vermaarde Grieksche lijfarts des Keizers was wel zoo
slim geweest, die hulp niet te versmaden; zelfs had hij
zijn gebieder den raad gegeven, den bijstand van den
Opperpriester in te roepen, Maar toen alles te vergeefsch
was geweest, had de lijfarts hem verklaard, dat het beste
geneesmiddel was, rust te nemen en zich voor ergernissen
te hoeden.
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De Keizer verlangde trouwens naar rust. Hij was nu vier
en zestig jaar, en had met krachtige hand het bewind
gevoerd, het rijk bevestigd en de grenzen uitgebreid.
Doch één taak wachtte hem nog: de bevestiging der
innerlijke eenheid; de onderdanen moesten in den Keizer
niet alleen het wereldlijke maar ook het geestelijk hoofd
zien. Zij mochten de goden huldigen, die hun lief waren,
maar de Keizer-god mocht er niet aan ontbreken. Zulks
behoorde tot de fundamenteele stukken der Romeinsche
staatkunde, beweerden de heidensche leiders, en met deze
beginselen was het Christendom in onverwinnelijken strijd.
Het kwam niet in verzet, nu de laatste overblijfselen van
den republikeinschen staatsvorm werden opgeruimd; het
kon zich evengoed bij den monarchalen als den republikeinschen staatsvorm aansluiten, maar aan het Opperhoofd
van het Romeinsche wereldrijk goddelijke eer te bewijzen,
dat kon de ware Christen niet doen. Want die Keizer, hoe
doorluchtig oak, was toch maar een sterfelijk mensch, wiens
adem in zijn neusgaten was: zondig stof en stuivend asah.
Het was een vervloekte afgoderij, terwijl de God, Dien de
Christenen aanbaden, de Schepper was van hemel en
aarde, te loven en te prijzen inalle eeuwigheid. En er was
geen God naast Hem.

HOOFDSTUK IV,
De heilige handschriften.

„Ge kent den opperkamerheer Lucianus", vervolgde de
Bisschop het gesprek,
De aanwezigen kenden hem, Hij had als een lichtende
fakkel de duisternis van het Heidendom bestreden, en ze
waren bij tientallen te tellen in het Keizerlijk Paleis, die
door zijn vrijmoedige Evangelieprediking tot de bron der
waarheid gekomen waren, In de onderlinge besprekingen
der kerkelijke voorgangers was gewezen op den ,grooten
invloed, die van Lucianus uitging, en een vermaard bisschop
had zich zelfs tot den opperkamerheer gewend met het
verzoek, een poging aan te wenden, om een overtuigd
Ch ri sten tot Keizerlijken bibliothecaris aangesteld te
krijgen, Dit kon vèr reikende gevolgen hebben, Zulk een
bibliothecaris zou een heilzaam tegengif vormen tegenover
de beweringen der Heidensche wijsgeeren, en misschien
zou daardoor de weg worden gebaand, om den Keizer
gunstig voor het Christendom te stemmen,
Nu was het wel waar, dat Lucianus pogingen had aangewend voor dit grootsche doel en even waar, dat hij tot
heden niet was geslaagd, doch niettemin bleef zijn invloed
groot bij Diocletianus,
„Dezer dagen sprak ik den voortref f elijken Lucianus",
ging bisschop Anthimus voort, „Hij deelde mij vertrouwelijk mede, dat de Keizer jaloersch was geworden op de
liefde en den eerbied, die mij door duizenden broeders en
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zusters wordt bewezen. Zijn ziel is vol achterdocht, en
Galeries, die dat wantrouwen voedt, is in bondgenootschap
met den Keizerlijken lijfarts, die verklaard moet hebben
dat het welzijn van den staat en van den Keizer met klem
de uitroeiing van het Christendom vordert."
Constantijn maakte een minachtend gebaar. Hij kende
den lijfarts. Het was een man, die de goden hield voor
nevelbeelden, gebo re n uit het brein van dweepzieke
gemoederen. De man was gespeend aan allen godsdienst.
„Zijn haat tegen het Ch ri stendom staat vast", antwoordde
de Bisschop met nadruk, „en wat zijn persoonlijke
gevoelens betre ft, daarvan zal Galerius zich bitter weinig
aantrekken, mits het doel slechts wordt bereikt."
De Bisschop zweeg even, om op gedempter toon voort te
gaan: „De Keizer is te Antiochié geweest, en vol zorg voor
de toekomst, liet hij door Etruscische waarzeggers de
ingewanden der offerdieren onderzoeken. Door die ingewanden zouden de goden spreken. Maar de goden zwegen,
en de Opperpriester verklaarde, dat zij vertoornd waren
op de Christenen. Daarom zwegen zij. Maar Galerius
sprak; hij zeide, dat de aardbevingen, de hongersnooden,
de tegenspoed der wapenen en de overstroomingen de
rechtvaardige straffen waren voor het dulden van de
vreeselijke , secte der Chri stenen."
Er was een oogenblik stilte; de zon ging onder, en zware
schaduwen vulden het vertrek.
Toen verhief de Bisschop weer zijn stem.
„Een Etruscische waarzegger werd naar Milete gezonden,
om het orakel van Apollo te raadplegen, en de waarzegger
bracht de tijding, dat het orakel weigerde te spreken, omdat
de Christenen het verhinderden. Toen is de beslissing
gevallen."
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„Welke beslissing?" vroeg Gunther, haastig,
„De Christenen stelselmatig uit te roeien."
De Goth maakte een opgewonden gebaar, maar dan
bedacht hij zich,
„Eerwaarde Vader, het kan toch niet zoo zijn. De Keizer
wil geen bloedvergieten."
Nochtans beefde zijn zware stem.
De Bisschop schudde droevig het hoofd.
„De Keizerin is ons genegen; Galerius' gade, is ons niet
ongenegen, en de Keizer haat ons niet, omdat wij Nazareners zijn, Maar hij is door Galeries en vooraanstaande
raadgevers overgehaald tot het standpunt, dat het Ch ri stendom de pilarenloswrikt, waarop het Romeinsche wereldrijk rust, en 'de vernietiging van het Christendom een
noodzakelijkheid is geworden."
De Goth kon 't nog niet gelooven, dat het besluit der
Christenvervolging was genomen.
„Twijfelt gij nog, Gunther?" vroeg de Bisschop.
„Het komt mij zonderling voor, Eerwaarde Vader, dat de
Keizer, de Imperator, zulk een gewichtig staatsgeheim aan
Lucianus zou toevertrouwen,"
De Goth stond in dien twijfel waarlijk niet alleen, al
werd er van aanstaande zware vervolgingen gemompeld.
Niemand wist het rechte, maar in 't algemeen werd aan die
geruchten weinig waarde gehecht, Het was immers bekend,
dat de Keizer wars was van het vergieten van burgerbloed,
en zijn wil besliste. En dat de Keizer aan een dienaar, die
buiten de regeering des lands stond, zulk een belangrijk
staatsgeheim zou mededeelen, wilde er bij Gunther niet in,
al stond Lucianus door zijn beschaving en zijn geleerdheid
ook hoog aangeschreven bij Diocletianus,
De Bisschop onderrichtte hem,
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„'t Is u misschien nooit ter oore gekomen, dat de opperkamerheer voor tal van jaren, toen de Keizer eens een bad
nam in den Eufraat, en door een krokodil werd bedreigd,
hem het leven heeft gered?”
„Morgen", ging de Bisschop voort: „zal met de verwoesting van ons bedehuis de vervolging worden ingeluid."
Hij sprak zoo stellig, dat niemand dorst tegen te spreken.
Er ging een rilling door de harten der Christenen; en Constantijn was de kalmste.
„Het is morgen het feest der terminaliên" ij, zeide hij.
Het was het feest, gewijd aan den Romeinschen god,
die de grenzen bewaakte. Hem ter eere werden dan de
offers op de altaren ontstoken.
De donkerte nam toe; de gestalte van den Bisschop was
nauwelijks meer te herkennen.
„'t Is het begin", 'zeide hij. „Overmorgen vroeg zal aan
alle stadsmuren hn het geheele Romeinsche rijk het Keizerlijk edict worden aangeslagen, waarbij alle kerkgebouwen
aan den hamer van den slooper zullen worden prijsgegeven,"
Er heerschte eenige oogenblikken een droevig stilzwijgen.
Toen verhief Gorgonius zijn stem.
„God zal het niet dulden!" riep hij.
„Hij zal het dulden", antwoordde de Bisschop; „het is
om onzer zonden wil,"
De stem klonk in de duisternis somber als de alarmkreet
van een boetgezant,
„Bevat het edict nog andere bepalingen?" vroeg Dora
thews.
„Alle heilige handschriften moeten uitgeleverd, om ver1) 23 Februari 303.
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brand en vernietigd te worden. Andere edicten zullen
volgen.
En als onze heilige boeken zijn vernietigd en onze tempels verwoest, zullen de herders en leeraars der kudde worden gekerkerd."
„Dat verhoede God!" riep Gunther.
Het was volkomen duister geworden in het vertrek, Een
fakkeloptocht ging voorbij met trompet- en klaroengeschal,
en het licht der flambouwen verhelderde het vertrek.
Toen zag Gunther, bij dat fakkellicht, dat de Bisschop
weende.
Het gedruisch verwijderde zich; het rossige schijnsel
gleed voorbij; het was weer duister in de kamer. En uit die
donkerte kwam opnieuw de stem van den Bisschop.
„Er hebben langdurige beraadslagingen plaats gehad",
zeide hij; „de vermaardste rechtsgeleerden namen er aan
deel; het plan is ontworpen, om het Christendom stelselmatig uit te roeien, Indien de herders en leeraars hun Heiland getrouw blijven, zullen zij worden gedood, en de weerbooze kudde van haar geestelijke leiders beroofd, zal gedwongen worden den verfoeilijken goden te offeren. Dat is
de laatste schakel van de vreeselijke keten,
Offeren of de dood! Er zijn zware tijden in aantocht: de
zwaarste, die de Christenheid nog ooit heeft doorleefd.
Bloeddorstige wolven zullen de schaapskooi van Christus
binnendringen,"
De stem van den Bisschop verried de diepe aandoening
zijns harten; het was de herder, die beefde voor het leven
van zijn schapen. Maar ,grooter dan die angst was de bezorgdheid voor hun trouw.
„De storm zal de Kerk schudden", zeide hij: „en het kaf
zal verstuiven -- ach, er zal veel kaf zijn!"
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Maar dan vermande hij zich, De klaagtoon stierf weg in
zijn stem, en hij sprak met een triomfantelijk gebaar: „De
poorten der hel zullen Christus' kerk niet overweldigen 1"
***

Hij riep de dienstmaagd; de vensters werden gesloten, en
de driearmige luchter ontstoken,
„Eerwaarde Vader", zeide Dorothe is toen: „ge liet ons
roepen -- wat is uw begeeren?"
Zwijgend haalde de Bisschop uit een fraaie, ebbenhouten
kast eenige zorgvuldig toegebonden en verzegelde pakken
met handschriften, zijn handen sidderden; zijn bleek gelaat
verried een groote en diepe ontroering.
„De schat der Kerk!" zeide híj: „uit die boeken straalt
het eeuwige licht -- wilt gijlieden ze in bewaring nemen?"
Dorothelis strekte de hand reeds uit, en drukte een eerbiedigen kus op den bundel handschriften, dien de Bisschop
hem toereikte,
„Ik zal den bundel ter hand stellen aan een vriend", zeide
hij: „die te Nicea woont, en daar zullen de handschriften
veilig zijn,"
„Ik weet eveneens een goede plaats", zei Gorgonius, de
hand uitstrekkend,
Georgius was snel van beraad, en had reeds het besluit
genomen, om den bundel, hem toevertrouwd, in een tinnen
omhulsel te plaatsen, en te bergen op een plaats, waar zelfs
de sluwste speurhond der Heidenen den bundel niet zou
zoeken. In den nacht, als niemand aanwezig was, zou hij
naar den tempel sluipen, waar de Keizer placht te offeren,
en daar zou hij de handschriften, wel bewaard, begraven.
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Petrus zou het graf zijner moeder tot bewaarplaats
nemen, en Rhianus zou den bundel brengen bij een Keizerlijk ambtenaar der belastingen, die een geheime aanhanger
van den Nazarener was.
De Bisschop hield nog twee bundels in de hand.
„Gunther", zei hij: „waar wilt gij uw bundel bewaren?"
„Morgen vertrekt een schip", antwoordde de Goth: „naar
Byzantium. Den schipper ken ik en ik sta voor hem borg.
Hij zal voor de handschriften waken als voor den appel van
zijn oog."
Nog één bundel was er overgebleven, en het klare oog
van den Bisschop rustte op Constantijn.
De hoofdman verstond dien blik, maar hij wilde een op.
merkmg maken.
„Heer Bisschop", zeide hij: „als de Keizerlijke soldaten
komen, en in uw bedehuis geen handschriften vinden, zal de
argwaan warden gewekt, en Galerius zal alles in het werk
stellen, om ze te vinden."
De Bisschop schudde licht het hoofd.
„Onze Heiland heeft ons geleerd", was zijn antwoord;
„om oprecht te zijn als de duif en v000rziehtig als de slang.
IJverige broeders, vlug met de pen, hebben tal van afschriften gemaakt, en deze berusten in het bedehuis. Zij zullen
ten vure worden gedoemd, en de achterdocht zal gestild
zijn.
Ten tweeden male zag de Bisschop den hoofdman aan.
Er gleed een aarzeling over Constantijn's gelaat; ze teekende den tweestrijd in zijn ziel.
„Ge bedoelt, Eerwaarde Vader, dat ik den laatsten bundel zal verbergen?"
„Het is goed gegist."
„Vertrouwt ge mij die kostbare handschriften toe?"
„Ik vertrouw den zoon van een vader, die niet ver is van
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het Koninkrijk der hemelen, en den zoon van een moeder,
die den eerenaam van een moeder in Israél verdient."
Constantijn was eigenlijk uitermate verrast. Hij stond op
het standpunt van zijn vader, dat de Christenen evenzeer
recht hadden op een vrijen eeredienst als de menschen van
andere godsdienstige begrippen; hij verafschuwde elke vervolging, Maar daarom was hij nog geen Nazarener.
„Ik meende toch", zei de Bisschop, „dat ge slechts één
God aanbidt."
„Mithras den zonnegod, evenals mijn vader. Voorts
steun ik op eigen kracht."
Het kwam er bij Constantijn uit met Oud-Romeinsche
fierheid.
„op eigen kracht I" herhaalde de Bisschop op ernstigen
toon, „het is een brooze staf. Ge zijt een zwak menschenkind."
„Tot nog toe ging het goed."
„De dag zal aanbreken, dat de staf u ontvalt."
„Mijn zwaard is scherp, o Bisschop, En mocht mij de
kracht ontbreken, dan zal ik roepen tot den zonnegod,
die kracht en vreugde schenkt, en de aarde doet glanzen
van licht en heerlijkheid,"
„Gij verwart het schepsel met den Schepper, hoog te
loven tot in eeuwigheid — o zondige verwarring I" antwoordde de Bisschop.
De toon was scherp, bijna hard ; de oogen flikkerden.
Doch op den achtergrond dier oogen lag een onmetelijke
erbarming,
„Uw moeder vreest God, en schonk haar hart aan Jezus
den Nazarener — weet gij dat wel, jonge man ?"
Toen zweeg Constantijn, en sloeg den blik neer, want
zijn eerbied voor zijn moeder was diep en oprecht.
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Hij strekte de hand uit, en nam den bundel handschriften aan.
„Om mijner moeder wil", zeide hij zacht.
Het onderhoud was afgeloopen.
„Hebt gijlieden nog een wensch 7" vroeg de Bisschop.
„Uwen zegen, Eerwaarde Vader I" verzocht Dorotheus
met bewogen stem. „Zware tijden zijn op handen, en we
kunnen voor keizers en stadhouders geroepen worden."
Allen behalve de Bisschop en Constantijn knielden
neder, De gestalte van bisschop Anthimus was gebogen
en de hoofdman stond recht op.
„Hebt gij mijn zegen niet van noode ?" vroeg de
Bisschop.
Er was geen verwijt, maar wel een groote droefheid in
die stem.
De hoofdman gaf geen antwoord. Misschien stormde het
in zijn ziel, maar geen spier van zijn gelaat vertrok. Toen
hief de Goth het vochtige oog tot hem op.
„Constantijn", zeide hij, „hier is nog plaats naast mij."
Er waren tranen in die stem.
Toen knielde de hoofdman neer naast zijn vriend.
Was het de drang des harten ? Of was het, om Gunther
niet te bedroeven 7 Of was het een beleefdheid tegenover
den eerwaardigen Bisschop ?
Wie zou het zeggen? Hij wist het zelve niet, maar hij
knielde naast Gunther neer en boog zijn hoofd om den
zegen te ontvangen.
Priesterlijk strekte de Bisschop zijn handen over de
knielenden uit. „De Heere zegene u en behoede u!" sprak
hij met een plechtig gebaar. „De Heere doe Zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig! De Heere verheffe Zijn
aangezicht over u en geve u vrede !"
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Even viel er een plechtige stilte in.
De aanwezigen vertrokken; de Bisschop liet hen uit.
„Morgen begint het werk van den slooper", zeide hij met
een smartelijk gebaar: „morgen!"
En voor den laatsten keer begaf deze prediker der gerechtigheid zich naar het Godshuls, om er den nacht,
wakend, in de gebeden door te brengen.

HOOFDSTUK V.

Slooperswerk.
Maxentius had gisteravond, toen hij met Julius alleen
was, gezegd: „Ik zal met Constantijn afrekenen, en den
eenarmigen Barbaar, die hem vergezelt als zijn schaduw,
zal ik niet sparen."
Met dien eenarmigen Barbaar bedoelde hij Gunther; de
Goth miste inderdaad een arm, en de wijze, waarop hij dien
arm had verloren, teekende den man.
Drie jaren geleden stonden Constantijn en Gunther met
een kleine ruiterschaar bij de puinhoopen van Ninevé, toen
zij plotseling uit een hinderlaag door een afdeeling Perzische ruiters werden aangetast. Het was een heftige aanval; de overrompeling scheen volkomen, en de Perzische
aanvoerder (Meld recht op den hoofdman aan. Het leven
van den hoofdman hing werkelijk aan een zijden draad, en
Gunther had geen ander schild dan zijn arm, om zijn hoofdman te dekken. De Pers hieuw met zijn zwaard den arm
af, zooals een tuinman met zijn bijl een tak van den boom
afhouwt, doch Constantijn's leven was gered.
De hoofdman had, nadat de aanval was afgeslagen, den
afgehouwen arm, rood van bloed, opgenomen en vol ontroering geroepen: „0, Gunther, vorstenzoon -- waarmede
zal ik u danken? Bewijs mij de gunst, en laat mij voortaan
uw vriend zijn!"
„'t Is de linkerarm maar!" had Gunther geantwoord.
Van dat onvergetelijk uur dagteekende hun vriendschap, en noemden zij elkander bij de namen. Ze waren als
David en Jonathan; en Gunther was Jonathan.
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Nu spoedden beiden naar het kerkgebouw. Het was nog
vroeg in den morgen; boven het Keizerlijk Paleis wapperde
de standaard, met den Romeinschen adelaar in het blazoen
fier uit.
Dorotheus en Gorgonius kwamen hen reeds tegemoet en
vergezelden hen. Dorotheus had zijn zachtmoedige kalmte
behouden; zijn gelaat verried zijn stille berusting, maar
Gorgonius was opgewonden.
Bij het kerkgebouw was een ongewone beweging waar te
nemen. Maxentius was reeds met een krijgsbende het
bedehuis binnengedrongen; de slag van bijlhouwen werd
gehoord, en woeste kreten van vernielzucht weerklonken,
terwijl een onderhoofdman met een arm vol der heilige
handschriften naar buiten kwam, en ze op het kerkplein
neerwierp. Het vuur werd ontstoken, en de perkamenten
en papieren werden aan de vlammen prijsgegeven.
Doch de vernieling vorderde te langzaam in Maxentius'
oogen. Zware stormrammen, door sterke, breedgehoornde
ossen voortgetrokken, werden aangevoerd, om de kerkmuren omver te beuken, en Constantijn en Gunther, die op
een afstand, bij het beeld van Saturnus stonden, zagen dit
alles aan.
Maxentius scheen hen niet opgemerkt te hebben. Hij gaf
zijn bevelen, en de stormrammen beukten de kerkmuren.
En bij eiken stoot steeg er een droevig klaaggeschrei op uit
de menigte.
Het waren christenen. Zij hadden de bouwkosten bijeengebracht; hun kostbaarste kleinoodiên, gouden zegelringen,
dierbare herinneringen hadden deze menschen geofferd, om
een waar 'g bedehuis te doen verrijzen. De rijke had mild
van zijn schatten gegeven; zelfs de arme slaaf had zijn
weinige penningen in , de offerbus geworpen: ter eere van
dien Heiland, Die voor hen in den dood was gegaan.
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Dit bedehuis was voor velen een Bethel, een Pniél geweest, waar zij God hadden ontmoet. Binnen die muren viel
de scheiding weg tusschen hoog en laag, tusschen Patriciër
en Plebejer. De hooggeplaatste ambtenaar nam aan den
avondmaalsdisch plaats naast eden verachten slaaf; hij
reikte den slaaf ede hand en zeide: „Mijn broeder in Christus!" En den slaaf opheffend, verhoogde hij zich zelven.
De Heilige Doop was er bediend door eden Bisschop, en
de ingelijfden in de gemeente van Christus waren door de
Christenen met liefde en vreugde (begroet.
Dat alles was voorbij, en Gunther voelde het, alsof een
berg op zijn borst viel, toen een groot brok van een muur
met daverend geweld neerplofte.
Constantijn bezag de verwoesting met een ander oog. Ze
sloeg aan zijn hart geen wonden, maar krenkte zijn OudRomeinsch rechtsgevoel.
„Het is een schande!" riep hij.
„Wat is een schande?" riep een rauwe stem.
Het was Maxentius, , die de beide vrienden had opgemerkt, en hen naderde met uitdagenden blik.
„Wat is een schande?" herhaalde hij.
„Dat de tempels van vreedzame burgers worden verwoest."
„Schande over u!" bulderde Maxentius: ,,dat gij, een
Keizerlijk hoofdman, den staf breekt over een wet van onzen
hoogsten Gebieder!"
Het bloed steeg Constantijn naar de wangen, maar hij
beheerschte zich.
„Ge kunt me een genoegen doen", ging Maxentius spottend voort: „gij en uw vriend de Barbaar. De gevelmuur
staat op omvallen -- plaatst er u beiden onder!"
Hij lachte vol leedvermaak, maar Constantijn gaf aan
Gunther een heimelijken wenk, en beiden zwegen, terwijl
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de menschenmenigte zienderoogen aangroeide, want velen
hadden een vrijen dag.
Een schaar heidensdhe priesters kwam voorbij, en Maxenthis herkende een hunner.
„Wat wilt 'gij uitvoeren Quintus?" vroeg hij, terwijl de
stormrammen aldoor de muren beukten.
„Wij brengen het morgenoffer aan omen grensgod", antwoordde Quintus: „worden al de kerkgebouwen der Nazareners gesloopt?"
„Allen, niet één uitgezonderd. Geen steen zal op den
anderen blijven, en in ideze residentiestad maken wij ,den
aanvang ter opluistering van het feest der terminalién,"
„Een goed begin, hoofdman."
„Dat meen ik ook, Ik werd in de derde nachtwake midden in mijn slaap door een slaaf gestoord, en ik verwenschte
hem reeds naar de onderste verdieping der onderwereld,
toen hij mij het geschreven bevel van Caesar Galerius, om
bij zonsopgang ,de verwoesting van dezen christentempel ter
hand te nemen, overhandigde, N•56it heb ik een welkomer
bevel ontvangen!"
„En waar is nu de Nazarener?" spotte Quinctus: „waarom
openbaart Hij Zijn macht niet? Bisschop Anthimus, die
ginds staat te huilen, beweert, dat Hij is gezeten aan de
rechterhand des almachtigen Gods -- waarom slingert Hij
van daar debliksems van Zijn toorn niet neer op den verwoester?"
Van de Christenen waren er slechts weinigen, die zulk
een Goddelijke tusschenkomst hadden verwacht. Gorgonius
behoorde tot dit luttele aantal. Hij bevond zich met Dorotheus dicht bij een der stormrammen, en verbaasde zich,
dat er geen vuur van den hemel neerdaalde, om de Heidenen, die Gods bedehuizen aantastten, te verteren.
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Dorotheus echter sdhudde ernstig het hoofd, er zijn
broeder aan herinnerend, hoe Jezus heeft gepredikt: „Leert
van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte!"
„Hij is niet gekomen om te verderven maar om te redden,
Gorgonius."
„Welaan, het zij zoo", hernam Gorgonius: „maar onze
Heere Christus is toch machtig, deze verwoesting te
keeren."
„Hoe bedoelt ge dat?"
„Hij kan de stormrammen machteloos, en onze kerken
tot onverwinlijke rotsen maken. Waarom doet Hij het
niet?"
„Misschien verwacht Hij van ons een daad", zei de jonge
Rhianus, die met vluggen tred naderde.
Hij balde de vuist, en zijn gespierde naakte arm sidderde
van toorn.
„Wij hebben slecht een aanvoerder noodig", ging hij
voort: „en wij overweldigen de krijgslieden. Ziet ge ginds
die Armeensche kooplieden? Ik luisterde hun gesprekken
af. Zij verwachten, dat de kerkverwoesting als een vernielende vuurbrand zich tot hun eigen land zal uitstrekken,
en vroegen elkander met fonkelende oogen, of dit alles,
dat zoo lijnrecht in strijd is met de aloude begrippen der
Romeinsche godsdienstvrijheid, geduld mag worden, Ik
weet een geschikte aanvoerder — meester Johannes!"
„Broeder Rhianus heeft gelijk", hernam Gorgonius met
klem. „Wij moeten deze verwoesting keeren; God wil het."
„God wil het niet!" riep een stem met kracht.
Het was de stem van den Bisschop.
Hij begreep, dat het hoog tijd was, om in te grijpen. E r
begon zich een gevaarlijke gisting te openbaren; de Armeníérs naderden, en Gorgonius' oogen zochten reeds naar
een wapen.
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De Bisschop sprong op een brok muur; dat bleek gelaat
gloeide thans.
„De Heere zal het voorzien", zeide hij: „de Heere! Hij
spreekt: „Mij komt de wraak toe: Ik zal het vergelden!"
Toen luwde de opwinding. Rhianus liet den opgeheven
arm zakken. „Het woord van onzen leeraar is mij uit de
ziel gegrepen", zeide Dorotheus zacht,

HOOFDSTUK Vl.
De gruwel der verwoesting.

De gouden draagkoets van den geduchten Galerius naderde, Hij gebood den slaven, stil te houden, en sloeg de
purperen gordijnen weg.
Met welgevallen rustte zijn oog op de vernieling; de toren
met zijn afgebrokkelde en ingevallen muren stond daar als
een ingestorte zuil, en het gouden kruis van de fiere spits
lag vernederd, overwonnen, bespot en besmeurd in het stof
van de straat.
Maxentius had er op getrapt; hij had er op gespuwd.
„Maxentiusl" ri ep Caesar; „wat zei die priester zoo
even?"
En hij wees op den Bisschop, die nu van den brok muur
was afgestapt, om zich tot een moeder te wenden, die met
vier schapen van kinderen aan de hand, hem wenschte
te spreken.
„Die priester heeft de wraak des Hemels ingeroepen over
de ontwerpers van het Keizerlijk edict."
„Dat is een bedreiging, Maxentius."
Onheilspellend flikkerden de oogera van den man, die
na den Keizer de machtigste was van het Armenische
wereldrijk.
„Nu kan de Keizer zien", ging hij voort; „waar al zijn
lankmoedigheid op uit zou loopera, Hoe gelukkig, dat hij
de uitroeiing van het Nazarenerdom met krachtige hand
heeft aangepakt ! Onze doorluchtige Imperator doet nooit
HET KRUIS IN DE WOLKEN. 4
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iets ten halve. De priesters der Christenen beginnen te
dreigen -- 't is ongehoord."
„Bisschop Anthimus behoort voor de vierschaar gedaagd
te worden, machtigste Caesar."
„Ik ben van dezelfdè meening, voortreffelijke Maxentius."
„Majesteitsschennis is het, hoogverraad, o, Caesar. De
Bisschop behoorde op de puinhoopen van zijn kerk aan
het kruis genageld te worden — dat verdient hij."
En in de vindingrijkheid van zijn wreede inborst voegde
hij er aan toe: „Aan het kruis van de torenspits!"
Maxentius riep dit alles zoo luid, dat vele omstanders
het woord voor woord konden verstaan. Het was een gemengde menigte, en het slooperswerk vond slechts bij
weinigen bijval, terwijl onder de Christenen een hevige opwinding viel te bespeuren. Wilde kreten werden uitgestooten; een Jehu's-ijver werd vaardig over de Christenen,
en zoo er een leider was opgestaan, een aanvoerder, dan
zouden zij zich op Maxentius hebben geworpen,
Doch de Bisschop waakte voor het leven van zijn vijand.
Hij liep tusschen de rijen door en sprak hun toe; hij goot
olie op de schuimende golven; en het dreigende onweer,
dat Maxentius zou verpletterd hebben, dreef af.
„Dat is de taal der Christenen", riep een breedgeschouderde man, wiens kleeding verried, dat hij timmerman was
van beroep; „maar ik ben geen Christen; ik houd er niet
van, kwaad met goed te vergelden; ik zweer bij Zeus."
Hij keerde zich met een snelle beweging tot Maxentius
en riep met een heftig gebaar: „Kent gij mij, Maxentius?"
De hoofdman deed een schrede achteruit; hij voelde den
heeten adem van den ruwen ambachtsman.
„Kent gij mij, Maxentius?"
„Ik ken u niet, man."
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„Mijn naam is Pheidon -- ge hebt het geluk van mijn
huisgezin vernietigd."
„Hij spreekt de waarheid", zei een der omstanders, gehuld in het armoedige gewaad van een kameeldrijver; „'t
is een vuile geschiedenis."
Maxentius wenkte eenige krijgslieden.
„Roep uw huurlingen maar", barstte Pheidon uit. „vrouwenschender! bastaard! Gij hebt ons eenig kind,` onze argebooze, zestienjarige dochter onteerd, en de m-eder is uit
wanhoop in de zee gesprongen, waar zij het diepste is!"
„Sluit dezen man op", zei Maxentius tot de ontboden
krijgslieden; „hij is niet toerekenbaar"!
De oogen van den ongelukkigen vader vlamden van
hartstochtelijken toom.
„Boeit mij maar", schreeuwde hij: ,,boeit mij I Wat is er
aan mijn leven gelegen? Ik waarschuw alle vaders en moeders voor dezen man, die erger besmet is dan een melaatsche! Niet de Bisschop behoort aan het kruis; hij wilde mij
troost brengen, al heb ik zijn troost versmaad. Niet hij maar
deze Maxentius behoort aan het kruis te hangen, tusschen
hemel en aarde, want de hemel verafschuwt hem, en de
aarde spuwt hem uit! Wees vervloekt, Maxentius! Om mijn
dochter, die krankzinnig is geworden! Om mijn vrouw, die
zelfmoord pleegde! Om een vaderhart, dat gij hebt verscheurd ! Zoo wees dan driewerf vervloekt!"
De vloek suisde over het hoofd van Maxentius heen als
een scherp, doodelijk zwaard, en er ging een rilling door de
menigte. Zelfs de hoofdman, wien het gold, was een oogen
blik ontsteld. Hij schudde zich, zooals men doet, om een
adder van zich af te schudden. Daarop hernam zijn gelaat
de gewone, hardvochtige hoogheid.
„Stopt dien gek den mond"! zeide hij: „en brengt hem
weg! Krankzinnigen kunnen wij hier niet gebruiken,"
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De beklagenswaardige Pheidon verdween om den hoek
der straat. Maxentius begaf zich weer aan zijn taak; en de
stormrammen beukten de laatste, nog overeind staande
kerkmuren.
* ^ ^

Galerius was verdwenen; hij was de marmeren trappen
opgestegen van het Paleis, Hij had verwacht, het gelaat
van den Keizer onder een der kunstvolte zuilengalerijen of
voor een der vensters te zien, om het werk der verwoesting
gade te slaan.
Hij had zich vergist; de Imperator was er niet. Voor yen
der venster op den rechtervleugel van het Paleis vertoonde
zich het smartelijk bewogen gelaat van Lucianus den opperkamerheer; zijn blik was op de puinhoopen van het bedehuis gericht.
De Grieksche lijfarts kwam Galerius tegemoet.
„Waar bevindt zich de Imperator?" vroeg Galerius,
„In de tuinzaal, Caesar."
„Waarom zoo ver van de straat? Weet hij dan niet, wat
er heden geschiedt?"
„Hij zei, dat het gebeuk der stormrammen hem hoofdpijn veroorzaakte. Ik vermoed, dat hij reeds spijt heeft
van het edict."
Blijkbaar was de lijfarts in een slechte luim; in zulk een
stemming hield hij er van, stekelige gezegden te doen,
waarbij vriend noch vijand werd gespaard.
Galerius trok de schouders op.
„Dat geeft niet met al, Wij kunnen thans niet meer terug.
Een herroeping van het edict zou het Keizerlijk gezag tot
een bespotting en aanfluiting maken voor alle volken,
waarover Diocletanius, mijn doorluchte schoonvader, zijn
scepter zwaait."
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De lijfarts maakte een toestemmend gebaar; de haat
tegen het Christendom kwam weer bij hem boven.
„Onze Gebieder zal het niet tegenspreken. De operatie
is begonnen, de uitsnijding van het wilde vleesch, en om
zoo spoedig mogelijk door deze crisis heen te komen, zal
hij wel moeten besluiten, de operatie te bespoedigen."
Galerius klopte den dokter op den schouder.
„Zoo meen ik het ook, zoon van Hippocrates", zeide hij
lachend,
Toen schreed hij naar de tuinzaal; een slaaf diende hem
aan, en hij stond voor den Heerscher, die, de handen op
den rug, met driftige stappen op en neer wandelde.
Uit het zorgvuldig onderhouden park klonk het gekweel
van vele vogelen; goudvisschen zwommen in marmeren
vijvers; het licht der zon deed het water der kunstvolle
springfonteinen flonkeren, en sneeuwblanke standbeelden,
door meesterhanden gebeeldhouwd, schitterden tusschen
het groen geboomte. Kunst en natuur schenen elkander de
hand te hebben gereikt, om een aardsch paradijs te scheppen, maar de Keizer, voor wiep dit alles was bestemd,
scheen er heden geen oog voor te hebben. Nauwelijks beantwoordde hij den eerbiedigen groet van zijn schoonzoon.
„Drie vierde gedeelte van den tempel der Nazareners,
die u een doorn in 't oog is geweest, ligt reeds voor den
grond, Imperator."
„Maxentius heeft verstand van kerkverwoesten", antwoordde de Keizer met gramme stem.
„Hij voert slechts uw bevelen uit."
Er volgde geen antwoord; de Keizer zette zijn wandeling
voort; en Galerius achtte het verstandig te zwijgen.
Eensklaps bleef de Keizer vlak voor Galerius staan, hem
aanziende met strengen blik.
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„Ik vrees, de hand in een wespennest te hebben gestoken,
mijn zoon.'
„Trek er uw hand dan uit!"
„Ge weet even goed als ik, dat zulks niet meer gaat",
zei de Keizer met een toornig gebaar.
„Uw machtige hand zal het wespennest uitroeien, Imperator."
„Dat is de vraag", zuchtte Diocletianus. „Het zijn bovendien geen wespen; het zijn nijvere bijen."
Galerius schudde het hoofd.
„Het zijn wespen, die uw goddelijke majesteit belagen.
De leerstellingen der Nazareners ondermijnen uw gezag."
Weer zuchtte de Keizer. Hij kon er niets tegen inbrengen; deze Nazareners wilden hem geen goddelijke hulde
brengen, en dat was de voornaamste reden geweest, dat
hij het edict had onderteekend. De reden bestond nog.
Maar over de uitwerking van het edict was hij niet zoo
gerust.
„De keizerlijke stormrammen hebben de Christenheid
uit haar zoete rust opgeschrikt", zeide Galerius; „het treft
hen als een donderslag; zij zijn verbijsterd."
„Het volk is verontwaardigd", hernam de Keizer. „Gisteravond was het plan reeds in vele kringen bekend, en
men trok partij voor de Nazareners."
„Dat vertelt Lucianus, die in de eerste plaats uw gezag
tart, door te weigeren, wierook te branden ter uwer eere."
Galerius haatte den opperkamerheer, en verzuimde geen
gelegenheid, om den Keizer tegen dezen verdienstelijken
dienaar op te zetten.
„Het volk vraagt", hernam de Keizer; „waarom de tempels der Christenen moeten worden verwoest. Zij verkwikken de armen; zij verplegen de melaatschen; als allen
vluchten voor de pestzieken, treden hun diakenen de
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woningen binnen, om zich over de lijders te ontfermen."
Hij wierp zich in zijn zetel, en zat daar, met het volle,
grijze haar als een oude, rustende leeuw.
„Dat vertelt Lucianus", hernam Galerius.
De oogen des Keizers begonnen te fonkelen. Het was de
heerscher, de gebieder, die in hem ontwaakte.
„Bij den dondergod", riep hij met harde stem: „dat is
een leugen!"
Uit den hoek van de zaal verrees een gevlekte panter,
door een Phrygisch vorst getemd, en den Keizer ten geschenke gegeven. Hij plaatste zich als een waakhond naast
zijn meester; zijn scherpe tanden blikkerden, en hij liet
een dof, dreigend gebrom hooren.
De Keizer nam weer het woord.
„Wat ik u mededeelde, heb ik met mijn eigen ooren gehoord, toen ik mij gisteravond vermomd onder het volk
op de kade heb gemengd. Die menschen vergisten zich
echter; zij gaven mij de schuld, terwijl gij de eigenlijke
ontwerper zijt."
„Het edict is door u geteekend, Imperator."
Diocletianus werd kalmer. Hij maakte een gebiedend gebaar, en de panter verdween grommend in zijn hoek.
„Mij treft mede de schuld", zeide hij met een oprecht
gebaar; „en het jammerlijkste is, dat het besluit niet ondervangen kan worden. De lawine rolt van den berg, en is
niet meer te keeren."
„Hoe harder zij rolt, hoe beter; te eerder is het doel
bereikt."
„Het doel!" herhaalde de Imperator. En hij verviel in een
kort gepeins.
„We moeten de helling af", hernam hij: „Stilstaan is onmogelijk, en ik ben er steeds een voorstander van geweest,
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om snel en doortastend op te treden, ofschoon ik vrees, dat
deze strijd geen zegepraal zal brengen."
Galerius kon zich niet langer bedwingen.
„Het is de oude dag, die u zoo doet spreken."
Diocletianus hief het hoofd met een ruk op; het was
weer de ontzagwekkende leeuwenkop.
„Gij zijt nog een knaap tegenover mijn grijze haren", zei
hij met scherpen nadruk. „Vergeet niet, dat mijn arm u
uit het slijk heeft opgeheven, en nog macht bezit, u in
het slijk terug te slingeren. In bange en zware droomen, die
mijn geest verontrustten, heb ik gezien, dat het een strijd
wordt op leven en dood, en misschien ware het beter geweest, dat die strijd n000it was ontbrand. Doch hij moet
thans worden uitgevochten, en nog heden zal ik de noodige
maatregelen nemen, om de uitvaardiging der overige edicten te verhaasten. Ga nu -- ik wil alleen zijn 1"
„Hij wordt kindsch", mompelde Galerius: „maar door
die kindschheid sprankelt nog iets van het oude vuur."
Hij verliet met opgeheven hoofd het Paleis. De lijfarts
had een fijnen neus; hij had het wel voorspeld, dat het zoo
zou loopes. Hij kwam trouwens uit Athene.
Toen Galerius weer het bordes had bereikt, en een blik
sloeg op de verwoesting, had het meeste volk zich verspreid.
De nieuwsgierigheid was bevredigend; er viel weinig meer
te zien. Maxentius gaf juist bevel, de stormrammen terug
te rijden naar het tuighuis; de ossen werden reeds voorgespannen.
„'t Werk is voltooid", zeide Maxentius met een zegenvierenden glimlach.
Het kerkgebouw lag geheel tegen den grond; eenige
honderden Christenen zwierven met een schreiend hart over
de puinhoopen rond, om nog eenige herinneringen mede
naar huis te nemen.
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„Bisschop Anthimus is bezig", zei Maxentius: „om het
doopvont onder de puinhoopen op te delven -- wil ik het
verbieden?lf
„Niet verbieden", antwoordde Galerius. „De Imperator
is in een geprikkelde stemming -- laat het dezen keer
passtieren!"
„En moet het dan geduld worden, dat de Goth dien steen
laat weghalen?"
„Gun hem die dwaasheid!"
Het was een steen van zeldzaam voorkomend antiek
marmer. Hij had een donkere, bloedroode kleur met witte
aderen en fijne witte stippeltjes. Hij had zich bevonden
in den gevelmuur van het gebouw, boven de kerkdeuren,
en een kunstvaardige hand had er met sierlijke, gouden
letters den tekst ingegrift: „Hoe lieflijk zijn Uwe woningen,
o Heere der heirscharen!"
Gunther had dien steen ontdekt, en aan een paar arbeiders een flinke belooning toegezegd, indien zij den steen
voor hert in veiligheid brachten.
Constantijn bekeek met aandacht den gevelsteen.
„Welk doel hebt gij er mee, Gunther?"
„Hij kan voor een nieuw kerkgebouw dienst doen. De
tekst is zeer passend".
„Wanneer?"
„Op Gods tijd."
De lucht verduisterde zich. Bliksemschichten, het zwerk
splijtend, schoten uit boven den horizont en hevige donderslagen werden gehoord.
„Hoort gij de donderslagen, mijn broeders en zusters?"
riep de Bisschop: „de Heere is vertoornd over den gruwel
der verwoesting!"
De wolken ontlastten zich boven Nicomedié in een hevige
regenbui en de straten werden ledig. De kameeldrijvers,
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de voerlieden met hun bepakte ezels en de kooplieden, die
langs den weg hun waren te koop aanboden, haastten zich,
een schuilplaats te zoeken, maar de Bisschop met zijn
kudde bleef bij de puinhoopen, om naar dierbare herinneringen te zoeken. Zij verdroegen het onweer en verdroegen
den regen, totdat zij geen drogen draad meer aan het lijf
hadden. En eiken keer, als deze Nazareners iets kostbaars
ontdekten, slaakten zij een kreet van weemoedige voldoening.
Daarop dreef het onweer over. De wolken verdeelden
zich, en de zon scheen opnieuw.
Toen riep de Bisschop andermaal, en zijn kudde luisterde.
„Mijne broeders en zuster!" riep hij: „blikt naar boven!
Ziet ge dien luisterrijken regenboog in de wolken, zich
welvend boven deze puinhoopen? Hij is een teeken van des
Heeren onwankelbaren trouw jegens Zijn volk!"
Allen staarden naar boven. Zij zagen het teeken in de
wolken en schepten weer moed,
Zoover de horizont zich uitstrekte en ver achter dien
horizont en overal was God. De gemeente was niet aan een
gebouw van kalk en steen gebonden; de catacomben van
Rome hadden weerklonken van lofliederen ter eere van
den Koning der koningen, en waar deze gemeente vergaderde, al was het in een beestenstal of een vermolmde
schuur, in een spelonk of op een bergtop of waar ook onder
het wijde koepeldak des hemels, daar was de Heiland
tegenwoordig.
En Hij zou in hun midden zijn, al waren er slechts twee
of drie in Zijn Naam vergaderd.
Zij waren getroost, deze Christenen. De heirlegers des
hemels waren aan hun zijde, en zij dorsten den strijd aan
te binden tegen den machtigen Beheerscher der aarde.

HOOFDSTUK VII,
De Romeinsche Legioenen.

Een week later schalden de krijgstrompetten; de Romeinsche vergulde adelaren fonkelden in het zonlicht, en
de legioenen trokken met dreunenden tred door de straten
van Nicomediê.
In de achterhoede volgde de ruiterij, in blanke harnassen,
aangevoerd door officieren met prachtig gepluimde helmen.
En Constantijn en Gunther bevonden zich bij deze ruiterij.
Men wees naar Gunther; men verwonderde zich, dat deze
Christen nog onder het vaandel werd geduld, maar Aleander maakte hun duidelijk, dat Gunther de zoon was van een
Gothischen vorst, en staatkundige overwegingen het raadzaam deden achten, iets door de vingers te zien.
Het krijgshaftig tafereel trok de aandacht der burgers,
zooals het ontelbare malen de aandacht had getrokken, Het
leger was de glans, de glorie van het rijk, De hoogste staatsambten waren slechts met behulp der militaire ladder te
bereiken; de soldaat droeg den keizerlijken scepter in zijn
ransel; Diocletianus was van gewoonsoldaat tot keizer opgeklommen, en Galerius zou nog koehoeder zijn geweest,
indien zijn brandende eerzucht hem niet had gedrongen, het
zegevierende vaandel te volgen, De laatste overblijfselen
der stoere Oud-Romeinsche republiek verdwenen; de Senaat
was slechts een ornament, een franje, een vertooning geworden; de krijgslieden verkozen uit hun veldheeren hun
keizers.
De metselaren staakten een oogenblik hun werk; de
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smeden verlieten het aambeeld, en het volk schaarde zich
langs de huizen, om de voorbijtrekkende legioenen te zien.
De schitterende residentiestad Nicomediê had de laatste
dagen stof genoeg opgeleverd voor drukke gesprekken.
De verwoesting van het kerkgebouw had vele tongen losgemaakt, en wat meester Johannes had bestaan, had een
levendige verbazing gewekt.
Het edict was namelijk nauwelijks een half uur aan .den
stadsmuur aangeplakt geweest, of meester Johannes, adie er
passeerde, had het weer afgerukt; met enkele scherpe opmerkingen er bij aan het adres der Overheid.
Het volk was eigenlijk ontzet geweest over die daad, en
krijgslieden waren gekomen, om hem in hechtenis te nemen.
Men beklaagde algemeen het lot, dat meester Johannes te
wachten stond, want hij stond in hooge achting. Hij was een
weldadig man; , de opbrengst van zijn aanzienlijke landgoederen besteedde hij, om nood en gebrek te lenigen, en terwijl het gelaat van Johannes straalde van een verheven
glans, zag het volk hem na met een bedrukt gelaat.
„Het loopt slecht met hem af", had een visscher gezegd,
wien meester Johannes eens aan eenige vischnetten had
geholpen: „ach, zijn ijver voor zijn God heeft hem meegesleept!"
Gorgonius was er bij tegenwoordig geweest. Hij had meester Johannes de hand gedrukt en gezegd: „O gij gezegende
des Heeren! Gij zijt waardig gekeurd, als de eerste martelaar in deze vervolging te vallen!"
En tot dien bedroef den visscher zei Gorgonius: „Waarom
klaagt ge?"
„Omdat mijn weldoener naar den brandstapel gaat."
„Is dat zoo erg? Noemt gij zulks een slechten afloop? Gij
begrijpt dat niet. De vlammen vlechten hem de martelaarskroon! de gloriekroon!"
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En het volk was er van geschrokken, toen Gorgonius met
onvervaard gemoed de krijgslieden nanep: „Meester Johannes is mijnbroeder: Ik ben van hetzelfde geloof."
Doch dit behoorde al weer tot het verleden, en het saamgestroomde volk vroeg, waarheen de tocht zou gaan dezer
legioenen,
Aleander wist hun al weer bescheid te geven. Hij zeide
dat deze legioenen bestemd waren tot versterking van een
krijgsmacht, die onder de onrustige Egyptenaren de kracht
en de macht van het Romeinsche Rijk zou ontplooien, Het
was bedoeld als een militaire demonstratie.
Een oude man, aan wiens redhte, krijgshaftige houding
men kon zien, dat hij vroeger tot de legioensoldaten had
behoord, wist uit dat verre Egypteland heel wat te vertellen.
„Ik ben er geweest", zeide hij tot de omstanders: „meer
dan eens, om hen recht te zetten. Traag zijn ze niet; ieder
werkt. De eerre maakt glas; de andere papier; velen zijn
wevers. Iedereen kent een vak; zelfs rheumatieklijders en
blinden hebben hun taak, en al hebben ze lamme handen,
toch valt er iets voor hen te doen."
„Zij hebben een afkeer, belastingen te betalen", zei
Aleander.
„Dat is het", antwoordde de veteraan met een levendig
gebaar; „zij stellen een eer in de weigering, Ik heb nog
nooit een Egyptenaar van de lagere volksklassen ontmoet,
die zich niet geschaamd zou hebben, indien hij aan zijn dor,
bruin lijf geen striemen had aan te wijzen, hem toebedeeld
wegens het weigeren van belastingbetalen,"
De veteraan vertelde meer aan het luistergrafie volk, Hij
verzekerde hun, de burgers van Alexandria door en door
te kennen. Een lastig volkje, altijd gereed tot muiten!
En dan die befaamde Firmus, die Alexandrijnsche koop-
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man, dat wondermensch -- de veteraan wist er eenboekje
van open te doen,
Firmus was een man van zijn zaken en alles in 't groot.
Hij was een der grootste papierfabrikanten der wereld; een
vloot van schepen — zijn vloot — bevoer eden Nijl, de
Roode Zee; ze voeren tot India toe. Hij sloot groote
leveringscontracten af met de Arabieren; hij was in staat
een leger te onderhouden, en wonderbare geruchten gingen
van Firmus rond, Hij bereed een struisvogel als een ruiter
zijn paard; men noemde hem den vliegenden Egyptenaar.
Hij bezwoer de krokodillen van den Nijl door zijn tooverspreuken, zoodat ze voor hem sidderden; hij liet een aambeeld op zijn buik leggen, en noodigde de smeden uit, op
dat aambeeld te slaan met hun geweldigste hamers. Het
deerde dit wondermensch niet.
Hij begon zich een keer af te vragen, of de Keizerlijke
purpermantel hem niet goed zou kleeden, en of het geen
hoog tijd werd, dat een Alexandrijnsch koopman den troon
der Farao's beklom, Op een keer zei hij: „Nu moet het er
maar van komen; de godin Isis heeft mij in een droomgezicht bevolen, Keizer van Egypte te worden."
De oude legioensoldaat rekte zich uit, dit zeggend.
„Ik diende destijds", ging hij voort: „onder Marcus
Aurelius, en Aurelius zei: „We zullen dien troondief
op zijn nummer zetten." Ik vond het goed, en wij allen
keurden het goed, Firmus werd verslagen, dat spreekt van
zelf, en hij vluchtte naar den ouden koningsburcht, het
Bruchion, het prachtigste stadskwartier van Alexandria.
Het beleg heeft maanden geduurd; toen werd Bruchion
ingenomen, en Firmus, die de krokodillen kon bezweren,
was niet in staat het Romeinsche zwaard te bezweren, Hij
werd gedood; Bruchion werd met de aarde gelijk gemaakt,
en in puin zonken de paleizen der Ptolosnears,"

„Onder keizer Probus", ging de spraakzame veteraan
voort: „verscheen de Gallische veldheer Saturnus in
Egypte. De Alexandriérs waren zoo vrijpostig, hem aanstonds als keizer te begroeten. Hij schrok er van, en
vluchtte naar Palestina, waar hij werd geworgd: ,door een
droevig misverstand en tegen den wil van zijn edelen
Keizer."
Lucianus, Dorotheus en eenige andere Christenen kwamen
voorbij; zij wierpen een smartelijken blik op de puin'hoopen
van het verwoeste bedehuis.
De veteraan zag hen lang na.
„De Christenen hebben hun goeden tijd gehad", zesde hij.
„Gelukkig!" riep een barsche stem. En er is hout genoeg
in Bithynié, om alle Christenen te kruisigen.”
Het was Maxentius, die het riep.
De veteraan schudde het hoofd.
„Het is de nieuwe tijd", zesde hij; „ik ben te oud, om het
nut der Christenvervolgingen te begrijpen."
En hij zuchtte.

HOOFDSTUK VIII,
Tegenstellingen.
De ruiterschaar, die door Constantijn werd aangevoerd,
bevond zich thans bij Thebe, diep in Egypte.
Het was een lange tocht geweest: over Damascus en door
Palestina.
„Dit is de tweede keer, Gunther."
De Goth gaf er geen antwoord op; hij tuurde naar den
adelaar, die klapwiekend boven de speren der ruiters rondvloog, Het was de arend van Nicomedié, de gewonde vogel,
waarover Constantijn zich had ontfermd. Hij had den arend
tam gemaakt; het was een jonge vogel, en nu volgde deze
merkwaardige adelaar den hoofdman met de trouwe aanhankelijkheid van een hond.
Was het instinct? Was het dankbaarheid? Constantijn
had er den Atheenschen wijsgeer Anchises naar gevraagd,
en deze had geantwoord, dat het dankbaarheid was.
„Dit geval staat niet op zich zelve", had de wijze Anchises
gezegd; „in Griekenland zijn er meer van die voorbeelden
geweest."
„Dit is de tweede keer, Gunther!" herhaalde de hoofdman,
Nu keek de Goth den spreker aan. „Wat bedoelt ge
eigenlijk?"
„Dat we voor den tweeden keer in Egypte zijn -- ge zijt
den eersten tocht toch nog niet vergeten?"
„Dat zou onmogelijk zijn", antwoordde Gunther met een
nadrukkelijk gebaar. „Het is ruim zeven jaar geleden, Ge
maaktet zulk een indruk op de Egyptenaren, dat het ii
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slechts een wenk zou beblaen g€kos{,, en zij zouden u den
purperen mantel van den Keizer om de leden hebben geslagen."
„Om het lot v an den ongelukkigen Saturnius te deelen",
meende Constantijn: „ik was er nag te yang voor -- tweeen-twintig jaar."
Doch ernstiger ging hij voort; „Ik hield me zooveel mogelijk op den achtergrond."
„Om de gevaarlijke achterdocht van den machtigen
Diocletianus niet te wekken, Het was wijs en verstandig.
Maar tegen uw wil trekt gij toch steeds de aandacht."
„Hoe komt dat, Gunther? Waaraan schrijft gij het toe?"
„Aan uw houding."
„Hoe is mijn houding dan?"
„Als die van een oppergebieder."
Constantijn schoot in een schaterlach,
„Tot rooverhoofdman zou ik het alvast kunnen brengen
in dit land van priesters, toovenaars en roovers, Gister is
me die eervolle betrekking op geheimzinnige wijze aangeboden,"
„Neemt ge ze aan?"
„Ik zal 't in beraad nemen,"
„En waar moet ik dan blijven?"
„Gij wordt mijn schatbewaarder. Is ide buit groot genoeg,
dan leggen we 't handwerk neer, en gaan met Anchises naar
Athene, om er onder den blauwen Griekschen hemel een
behagelijk, wijsgeerig leven te leiden,"
De Goth legde met gemaakten ernst de hand op de borst.
„Athene -- de stad der armoede!"
— ,.En de stad der philosophie — vergeet dat niet, mijn
vriend! Bovendien is ze de glorie der wereld geweest."
„Geweest! — ge zegt er een juist woord bij, Binnen de
muren van Athene grazen de kudden, en de standbeelden
HET KRUIS IN DE WOLKEN. 5
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der helden gaan er schuil achter het hoog opgroeiende
koren."
Maar de standbeelden zijn er dan toch nog? Het nuttige
wordt er met het grootscha vereenigd. Wilt ge vrijheid, matig
leven en gulden bespiegelingen, ga dan naar Athene! Of
verkiest ge Rome'?"
„O neen", antwoordde Gunther: „Rome niet."
Hij liet den scherts varen, om met grooten ernst door een
stille verontwaardiging gedragen, voort te gaan: „Wie
weelde en glans, veinzerij en leugen, laaghartigheid en
knechtschap zoekt, laat die naar Rome gaan!"
„Veinzerij!" hernam de hoofdman met niet minderen
ernst: „ik zeg u, dat ze in Nicomedië niet minder te vinden
is. Ik heb er de veinzerij geleerd."
Hij zeide het met een harde oprechtheid, want Gunther
was zijn hartevriend,
De Goth zag hem met droeve oogen aan,
„Ge behoeft u dat niet aan te trekken, Gunther. Het was
een ijzeren noodzakelijkheid; daarom leerde ik die kunst."
„Een treurige kunst."
„Die aan alle hoven wordt beoefend. In de tenten der
Barbarenvorsten en in de gouden keizerzalen van het
Romeinsche wereldrijk en overal."
Lang zag Gunther den hoofdman aan. Diocletianus had
een slaaf tot vader gehad, en had den hoogsten trap der
mensohelijke grootheid bereikt. Constantijn was van edel
bloed; hij was, wat zijn afstamming betrof, verre de meerdere van Diocletianus -- zou het te wonderlijk zijn, indien
de wereld hem eens huldigde als haar hoofd? En zoo dit
geschiedde, zouden dan de geschiedvorschers nog na vele
eeuwen niet twisten over zijn karakter, omdat ze zich in
dit karakter zouden vergissen en verward door de tegen-
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strijdigheden in dit karakter, onrechtvaardige gevolgtrekkingen zouden maken?
Doch Gunther kende dit karakter; open lag het voor hem
als een opengeslagen boek, en zich bedroevend om de gevaarlijike kunst der veinzerij, die Constantijn had geleerd,
moest hij zijn vriend te hooger achten om de oprechtheid.
waarmede hij deze veinzerij beleed.
Constantijn staarde naar de verte, naar den gezichteinder,
waar de stuivende zandwoestijnen waren. Zijn oog had iets
stars gekregen, iets borends, alsof de blik door den horizont
wilide heendringen en bespieden, wat daar achter lag, Hij
dacht aan de toekomst.
Toen zeide hij : „De Romeinsche Augiasstal zal een keer
worden opgeruimd."
Gunther legde hem de hand op den schouder.
,,En wie zal die Hercules zijn, Constantijn?"
De hoofdman schudde het hoofd.
„Ik weet het niet", zeide hij zacht.
„Gij, mijn vriend! mijn held!"
De hoofdman ontroerde van die woorden -- had zijn
brandende eerzucht hem die mogelijkheid wel eens voorgetooverd?
Vorschend zag hij Gunther aan. Neen, het was geen
vleierij geweest, die over de eerlijke Gothenlippen was gevloeid; oprechte geestdrift tintelde uit die blauwe oogen.
Constantijn gaf een rassche wending aan het gesprek, om
terug te komen op den Egyptenaar Achilleus, die, gebruik
makend van de moeilijkheden des Keizers in andere deelen
des Rijks, het geheele Nijlland in opstand had gebracht.
„Woedend was Keizer Diocletianus", zei Constantijn:
„op Achilleus, idie hem deze kool had gestoofd. „Die avonturier", riep de Keizer: „zal met schrik ervaren, met wier
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hij te doen heeft." Hebt ge ooit zoo'n snellen krijgstocht
meegemaakt, Gunther? In zeven weken tijds met den geheelen legertros van Nicomedië naar Damascus! Schier ongelooflijk! Het was de keizerlijke toom, die het leger
voortstuwde."
Gunther kon dien toorn verstaan. Want wie was die
Achilleus? Een fortuinjager, uit de heffe des volks opgeborreld, om langs ,de ruggen der misleide Egyptenaren den
troon der Farao's te beklimmen.
„Herinnert ge u nog den eed, dien de Keizer zwoer,
Gunther, toen wij het veroverde Alexandrië binnentrokken?"
De Goth wist het maar al te wel, Het was een vreeselijke
eed. Diocletianus had gezworen, alle levende ziel binnen
Alexandrië ten zwaarde te doemen, totdat het bloed de
knieën van zijn ros zou bereiken,
„Gij maaktet dien vreeselijken tocht, dat ontzettende
bloedbad echter niet mee, Gunther."
„Ik kon niet, Een der laatste pijlen van de verdedigers
trof mij, en door bloedverlies uitgeput, .zeeg ik neer op de
plek, waar het vorig jaar de zuil van den prefect Pompejus
verrees,
„Ik weet het. Ik reed vlak achter den Keizer; zijn zwaard
was rood van bloed, Ik zag ,steenen noch keien; . de hoeven
onzer paarden vielen dof neer op het plaveisel der verslagenen."
„Toen gleed het paard van Eden Keizer uit, en hebt gij
nog duizenden menschen het leven gered, Constantijn."
„Ik was verzadigd van bloed; de lauwe bloedlucht kwam
mij tegen."
„Gij zeidet tot den Keizer: „Uw bevel is voltooid; het
bloed heeft de knieën van uw paard bereikt."
„Ge hebt het goed onthouden, Gunther, Onmiddellijk
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blies de tuba, en die nog leefden, waren gered: Een metalen
paard vereeuwigt de plek, waar het paard des Keizers
struikelde."
„En hij heeft later genade voor recht laten gaan", zei
Gunther.

„Echt Diocletiaansch", meende Constantijn, „Eerst het
strenge recht; dan de milde genade. Eerst het zwaard; dan
de balsem. De stadsprefect Pompejus is de tolk van de
dankbaarheid der Alexandrieërs geweest, toen hij de zuil
liet bouwen met het gouden inschrift, dat gij nog hebt opgeteekend: „Den stadsgenius van Alexandrië, den onoverwinnelijken Diocletianus."
„Ge houdt meer van Diocletianus dan van zijn schoonzoon Galerius."
„Als ik dien naam maar hoor, dan is mijn dag bedorven,
Er is slechts één m an, dien Ik nog feller haat: dat is
Maxentius."
„Wij zullen onze vijanden liefhebben, Constantijn."
„Dat is uwe leer, maar ik heb u meer dan eens gezegd, dat
uwe leer veel wijsheden en veel -- dwaasheden bevat. Mijn
vrienden heb ik lief, en mijn vijanden haat ik."
Een bittere, scherpe trek teekende zijn gelaat.
„Indien Galerius in de plaats van dien Cappadocischen
gladiator in de arena te Nicomedië op de knieën voor mij
had gelegen -- zoo waarachtig als Ik leef, mijn staal zou
zijn borst hebben gevonden, en ik zou er geen twee keeren
over hebben gedaan. Ook voor de Christenen is het jammer,
dat het niet geschiedde."
„Waarom jammer?"
„Omdat ide vervolging dan niet zou zijn uitgebroken."
„Die vervolging moest komen, om het edele koren van
het vele vuile kaf te zuiveren. Zoo spreekt bisschop Anthimus, en hij heeft gelijk."
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Constantijn lachte hardop.
„Dan mogen de Christenen voor Galerius nog wel een
standbeeld oprichten; dan is hij hun weldoener."
Gunther maakte een ontkennend gebaar.
„Gij begrijpt nog niets van de Go dsregeering, Er moeten
ergernissen zijn, maar wee den mensch door wier ze komen.
Dat leert Christus."
Het gelaat van Constantijn verried een groote ontstemming.
„Bij Mithras den zonnegod — de Christenen zouden van
een fellen en bitteren vervolger verlost zijn geweest, indien
mijn zwaard dien Caesar Galerius had gedood!"
„Gods wegen zijn niet onze wegen, Zelfs die machtige
Galerius kan zich niet roeren of bewegen zonder Gods wil."
„Laten wij er maar over zwijgen", antwoordde Constantijn, kort aangebonden; „ik ben uit een andere stof gevormd
dan gij. Op dit punt worden wij 't nimmer eens, tenzij er
een wonder zou gebeuren."
„Dat wonder zou kunnen plaats hebben, Constantijn."
„En waarin zou dat bestaan?"
„Dat gij een Christen wordt."
„Daar is het nog ver af, mijn vriend", antwoordde de
hoofdman op zijn ouden, gullen toon. „Kam, laten wij nu
eens over verstandiger dingen spreken!"

HOOFDSTUK IX.
Bij den kluizenaar.

„Ziedaar de catacomben!" zeíde Gunther. „Ge hebt te
Nicomedië, in den vriendenkring, zoo dikwijls uw verlangen
geuit, om ze te bezichtigen -- nu hebt ge kans, Constantijn."
Ze stonden daar bij de Thebaansche catacomben, waar
de vorsten en de aanzienlijken hun graven hadden. De grafgewelven waren van een reusachtige uitgestrektheid, wel
twee uren in de lengte: een ware doolhof van elkander
kruisende onderaardsche gangen.
„Mag ik dan uw gids zijn?"
Het was blijkbaar een woestijnbewoner, die deze vraag
deed; armoedig was zijn gewaad. Hij hoopte waarschijnlijk
op een flinke fooi van den kostbaar gekleeden ruiteraanvoerder.
Constantijn wierp, een snellen, vorschenden blik op den
Bedoein.
„Hoe is uw naam?"
„Seba."
Constantijn herhaalde nadenkend dien naam.
,Seba.... Seba.. • •
Hij had dien naam nooit te voren gehoord.
„Ik meen uw gelaat toch nog eens te hebben gezien."
„Waar dan, Hoof dman?"
„Ja, dat weet ik niet."
„U vergist zich", zei Seba op een bescheiden toon. „Het
is ten minste de eerste keer in mijn leven, dat ik u ontmoet,"
De achterdocht van den hoofdman week. En met een
levendig gebaar wendde hij zich tot Gunther.
If
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„Gaat ge mede?"
„Wanneer wij beiden afwezig zijn, is onze ruiterbende
zonder aanvoerder -- laat ik hier blijven!"
Constantijn glimlachte.
„'t Gevaar is niet groot. Wat hebben we tot nog toe in
Egypte gevonden? De rust van het — kerkhof. Me dunkt,
dat de regeering het goud uit haar schatkist beter had
kunnen besteden, dan voor deze kostbare expeditie. Maar
— ge hebt gelijk. Voorzichtigheid is steeds geboden, en
binnen een half uur denk ik terug te zijn."
„Met uw verlof, Hoofdman", mengde de gids zich in het
gesprek: „de bezichtiging dezer grafgewelven vordert minstens een uur."
Constantijn keek naar boven. Zijn adelaar kringde hoog
in de lucht, om dan pijlsnel boven het legerkamp neer te
dalen.
„Epaminondas heeft vandaag genoeg van de pyramiden
gezien", zei hij lachend.
Met Epaminondas bedoelde hij den arend.
Nu zag Constantijn naar den stand der zon, die in onvergelijkelijke pracht langzaam ter westerkimme daalde.
„Het wordt tijd", zeide hij. En met de voortvarendheid,
die hem eigen was, daalde hij met Seba neer in de sombere
catacomben van Thebe, beiden gewapend met een brandende kaars.
Gunther zag hen nog even na op de trap, bij het licht
der kaarsen. Nu sloegen zij een hoek om; hij zag niets meer,
maar hoorde nog hun stap. Toen stierf ook het geluid hunner
treden weg; zij waren verdwenen in het onderaardsche veld
der dooden.
Op eenigen afstand verhieven zich de puinhoopen van
een vervallen burcht, terwijl er Benige dadelpalmen hun

73

schaduw spreidden. De blanke speren staken omhoog, en in
de schaduw hadden zich de ruiters gelegerd.
Gunther begaf zich tot de krijgslieden; het was nog heeter
dan daar straks, en hij verkwikte zijn dorstig gehemelte aan
het koele water der bron. Toen vlijde hij zich languit bij
zijn ruiters neer in de schaduw der dadelpalmen, welker
kronen zacht heen en weer wiegden in den wind.
Hij blikte rond. Op dezen dag hadden de pyramiden
gestraald in de kleuren van oranje, purper en vooral van
violet; thans, onder de stralen der zinkende zon, veranderde het azuur des hemels in dien lichtgroenen tint, dien
sommige meren vertoonen. De zonnegloed sidderde boven
de verre gehuchten; hij ging als een warme levensadem
over de zandsteenwanden en de overeind gebleven zuilen
van verwoeste tempels, terwijl de driehoekige zeilen der
Nijivaartuigen zich baadden in dat licht, en de gestalten der
schildwachten, die zwijgend op en neer wandelden, lange
schaduwen wierpen.
Ineens hief Gunther het hoofd op. Hij spitste de ooren,
en van uit de verlaten puinhoopen van een kasteel rezen
geestelijke liederen op. Het was slechts één stem, maar zij
zong met kracht en geestdrift.
Gunther's belangstelling was op de sterkste wijze gewekt.
Hij begaf zich naar die ruwe puinhoopen, met klimop en
wilde wijngaardranken dicht begroeid, terwijl het gekras
van den steenuil werd gehoord. Tusschen de hoog opgeschoten distels en doornen, langs een uitgedroogden vischvijver, waar het water door een marmeren bekken was
opgevangen, slingerde een smal voetpad. Het leidde over
een verweerden, afgebrokkelden muur, en dat voetpad
volgde hij.
Zoo bereikte hij den vervallen burcht, waar alles getuigde van verbleekte glorie. Spinnewebben bedekten de
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mozaïeken der weelderige badkamers; de zilveren spiegels
waren verweerd en verroest, en tusschen de paneelen van
den vermolmden vloer van de danszaal, waar vlugge voeten
zich eens ten blijden dans hadden bewogen, schuifelden
reusachtige hagedissen rond. In een hoek van die danszaal
zat de kluizenaar.
Vóór hem, op een ruw getimmerde tafel, stond zijn avondeten: droog brood, zout en een aarden beker met water.
Waar de wulpsche zangen der heidenen hadden weerklonken, zong hij de liederen Zions, en waar beelden hadden
geprijkt, om de zinnelijke lust te doen opsteigeren, had hij
een groote perkamentstrook vastgehecht met het opschrift:
„Gedenk te sterven!"
Het was de reactie tegen het zinnelijke leven; de onmetelijke verachting van al het aardsche; de donderstem van
den boetgezant tegen de vrijmaking des vleesches ... .
Nu rees de kluizenaar langzaam op.
Het was een man van ruim middelbaren leeftijd: gespierd
en sterk, met een behaard gezicht. Hij zag den vreemden
krijgsman aan met een doordringenden blik. Toen zeide hij
met een krachtige stem: „Geloofd zij Jezus Christus!"
„Tot in eeuwigheid, Amen!" antwoordde Gunther.
Daarop reikten zij elkander de hand.
„Zijt gij Antonius?" vroeg Gunther.
„Dat is mijn naam -- zet u neder!"
En vol eerbied, alsof hij op bezoek was bij een hooges
vorst, zette Gunther zich neder.
Deze man, om wiens hoofd zich reeds een krans van
legenden had geweven, was dan de Heilige Antonius, de
Egyptenaar van voornamen huize, die al zijn schatten den
armen had gegeven, om zich voortaan in de eenzaamheid
aan den dienst van Christus te wijden.
Het scheen hem goed aan 't hart te doen, een Christen
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te ontmoeten; de verheuging sprak in de schittering zijner
krachtige oogen.
„Hoe gaat het onzen broeders en zusters in Bithynië?"
vroeg Antonius.
„Wij zijn reeds voor maanden uit Nicomedië vertrokken",
antwoordde de Goth. „'k Was er getuige van, dat ons geliefd kerkgebouw werd verwoest; er is niet één steen op
den anderen gelaten."
Zijn stem was ontroerd, toen hij deze woorden uitte; en
de kluizenaar luisterde met een strak gelaat, zonder dat
een spier vertrok.
„Christus houdt Zijn Kerk in stand", antwoordde de
kluizenaar.
„Ik denk niet, vader Antonius, dat er in Bithynië één
kerkgebouw overeind blijft."
„Ik denk het evenmin", hernam de kluizenaar met een
ijzeren kalmte.
„Er zijn nog zwaardere vervolgingen op til, Eerwaarde
Vader."
Nadenkend bewoog de kluizenaar het hoofd.
„Die van Nero zullen er bij verbleeken, iets dergelijks
zal de wereld nog nooit hebben aanschouwd, jonge man."
Gunther wendde ontzet het gelaat af. Zoo vreeselijk had
hij het zich toch niet voorgesteld.
„Verschrikt ge van mijn woorden?" vroeg de kluizenaar
met nadruk: „moet het goud dan niet van het schuim worden gescheiden? Het oordeel zal beginnen bij het huis
Gods."
Er was geen zelfverheffing in zijn stem: ootmoed sprak
uit zijn gebaren, en de nederigheid van dezen kluizenaar,
die evenals Paulus kon spreken van felle aanvechtingen
Satans, ontroerde Gunther's hart.
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„Ik heb vervolgingen gekend uit mijn kinderjaren", ging
Antonius voort.
„De vervolging onder Keizer Valerianus?"
De kluizenaar maakte een bevestigend gebaar.
„Die vervolging was het; ik was getuige van de onthoofding van den kerkvader Cyprianus; het tafereel staat mij
zoo levendig voor oogen als de dag van gister. Het is nu acht
en dertig jaar geleden. 0, dat was een Godsman — ik zou
niet waardig zijn om zijn schoenriemen te ontbinden. Weet
ge, wat zijn antwoord was, toen hem het doodvonnis werd
aangezegd? „God zij geloofd!" riep hij uit. Zijn aangezicht
blonk als dat van Stefanus en zijn blik was niet meer van
deze aarde. Op het schavot trok hij zijn priesterkleed uit,
gaf het den diakenen en bad onder vele tranen. Het volk
weende eveneens. Zij vroegen, of dit de dank der Keizerlijke regeering was voor al de liefde, die hij aan hun pestkranken had bewezen."
Antonius stond op. Hij haalde een ouden doek te voorschijn, half door de mot verteerd en rood gekleurd.
„Bloed van den kerkvader!" zeide hij met diepen eerbied,
en hij kuste den verweerden doek met een teederheid, die
Gunther bij dezen boetgezant nooit zou hebben vermoed.
Snel viel de avond, en Gunther rees op van den harden
steen, waarop hij had plaats genomen. Er lag onrust op zijn
gelaat.
„Waarom die spoed?" vroeg de kluizenaar.
Toen deelde Gunther mede, dat de hoofdman, vergezeld
van een gids, neergedaald was in de Thebaansche catacomben, terwijl hij het gebruikelijke sein, dat de hoofdman bij
de krijgsbende was teruggekeerd, nog niet had vernomen.
Zulks bevreemdde Gunther en vandaar zijn onrust.
„Wie is die hoofdman?" vroeg Antonius met levendige
belangstelling.
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„Constantijn, de zoon van Constantius Chiorus, die in
Gallíë regeert."
„En zijn moeder is Helena, uit Naisses in Muzië." 1)
„Ge zijt goed op de hoogte, Eerwaarde Vader."
„Den gids ken ik eveneens,"
„Seba is zijn naam."
„Ach zoo — noemde hij zich zoo? Zijn ware naam is
Dentatus; hij is een vertrouwde dienaar van Maxentius —
waren ze niet met hun drieën?"
„Ik heb slechts dezen man opgemerkt."
„Het doet er niet toe. Zij zijn met hun drieën op het vlug
bezeilde jachtschip van Maxentius te Alexandrië geland.
Daar namen ze de snelste kameelen, die te krijgen waren,
en op geld werd niet gezien. Onderweg, bij de pyramiden,
bezweek een dezer kameelen; dat gaf eenig oponthoud."
„Hoe weet ge dit alles, Eerwaarde Vader?"
„Het gezelschap werd door de roovers der woestijn aangevallen, en Dentatus werd door den pijl van een Arabier
aan den arm gewond. Ik heb de wond verbonden en er den
balsem op gelegd, die aan de oevers van den Nijl wordt
gevonden.
„Dentatus heeft u dit alles dus medegedeeld?"
De kluizenaar maakte een ontkennend gebaar.
„In 't geheel niet. Hij heeft mij gezegd, dat de grafgewelven van Thebe zijn belangstelling en die van zijn beide
vrienden wekten, Dat was het doel van hun reis, en gedurende drie weken hebben zij de catacomben in alle richtin•
gen doorkruist. Zij hebben er zelfs een plattegrond van
gemaakt."
De Goth voelde den grond onder zijn voeten branden.
„Luister nog een oogenblik", zeide Antonius. „Heden1)

Het tegenwoordige Zuid-Slavië.
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middag streek een getemde adelaar laag over de puinhoopen van dezen burcht. Toen hoorde ik, naar geneeskrachtige
kruiden zoekend, Dentatus tot zijn beide makkers roepen:
„Constantijnt nadert". Hij had uw ruiterbende herkend aan
den adelaar, die haar vooruitvloog. Ga nu! Hebt ge mij
noodig, roep mij dan!"
Toen verdween hij achter de bouwvallen van den ouden
burcht.
De Goth haastte zich, om te gaan, en een vreeselijk vermoeden vatte post in zijn ziel.

HOOFDSTUK X.
Verdwaald in de Thebaansche catacomben.

Constantijn en diens gids hadden een kwartier lang door
de grafgewelven gewandeld, terwijl de hoofdman met zijn
drang naar wetenswaardigheden telkens nieuwe vragen had
gedaan, toen ze een smalle gang bereikten. Links was een
loodrechte wand; rechts een gevaarlijke diepte.
Constantijn bleef toch even aarzelend staan. In dapperheid en moed werd hij door niemand in het leger overtroffen, maar roekeloosheid vond hij dwaas.
„Seba", zeide hij : „is er geen andere weg?"
„Neen", antwoordde de gids met nadruk: „u is toch niet
bang?"
Er lag iets prikkelends in die vraag.
„Bang niet; maar de veilige weg is te verkiezen boven
den onveiligen.
„U heeft gelijk", antwoordde de Bedou n op bedaarden
toon: „doch hier is geen keuze. Het is trouwens slechts een
korte afstand; aanstonds bereiken we weer een breedere
gang. We zullen voor de veiligheid op handen en voeten
vooruitkruipen; dan is een ongeluk uitgesloten. Wilt u
vooropgaan?"
Constantijn keek den gids scherp aan.
„Waarom ik voorop?"
„Dan kan ik u in 't oog houden. Ik ben verantwoordelijk
voor het leven der bezoekers."
Constantijn had spijt, dat Gunther niet mee was gegaan.
„Ga jij voorop!"
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Het klonk als een bevel: strak en streng. Seba begreep,
dat hij er zich in te schikken had. En zwijgend kroop hij
voorop.
Een dichte schaar vleermuizen fladderde hen tegemoet,
en in de windvlaag, door haar vleugels veroorzaakt, doof de
de kaars van den Romein.
„Seba!" zeide hij; „mijn kaars is uitgegaan. Wacht even,
dat ik ze aan uw kaars weer ontsteke!"
„Aanstonds!" zei de gids.
Hij kroop nog een paar meter voort. Toen keerde hij
zich om.
„Met de vleermuizen hebben we dikwijls last", zeide hij,
„maar het ongeluk is licht te verhelpen -- hier is mijn
kaars!"
Constantijn wilde zijn eigen kaars nu aansteken, maar
een windvlaag blies de andere kaars ook uit, en beiden
werden door een tastbare duisternis omringd.
„Dat wordt een fraaie geschiedenis", meende Constantijn
op geërgerden toon; „honderd voet onder den grond, en
dan in dezen doolhof van gangen te midden van een helsche
duisternis! Haal licht, Seba!"
„Het is niet erg, Hoofdman!" antwoordde Seba op zijn
kalme manier: „zoo iets overkomt ons honderden malen;
we zijn er aan gewoon. Maak mij even ruimte, dat ik u passeeren kan, om naar boven te komen, en de kaarsen opnieuw te ontsteken!"
„Als gij maar niet verdwaalt!" zei Constantijn.
„Ik kan den weg wel droomen."
De Romeinsche aanvoerder schoof ter zijde.
„Nog een handbreed, Hoof dman."
„Maar — 't is met de ruimte al erg krap. Bovendien
heerscht hier een helsche duisternis."
Op dit oogenblik gebeurde het, en Constantijn zou het
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zijn gansche leven niet vergeten. Hij voelde een forschen
duw; de grond week onder zijn knieën weg, en hij zou op
den bodem van den diepen put met steile wanden zijn
neergeploft, indien zijn ruitergewaad niet was vastgehaakt,
Hij sloeg de armen uit, en greep met de zeldzame tegenwoordigheid van geest, die hem in de hachelijkste oogenblikken eigen was, een vooruitstekenden paal. Hij voelde
het bloed vloeien uit de opengescheurde rechterwang.
Seba boog zich over den put.
„Wat is dat nu?" vroeg hij; „Hoofdman, waar zijt ge?"
Had de Romein er antwoord op gegeven, dan was hij een
kind des doods geweest, maar zwevend boven den afgrond,
doorzag hij den opzet.
Het was een moordaanslag, en hij zweeg.
Seba riep luider, terwijl zijn oogen de duisternis beneden
hem trachtten te doorboren, rekte den arm uit, zoover hij
kon, naar de dièpte, en zijn hand gleed rakelings over het
hoofd van den hoofdman heen.
Ten derde male riep Seba.
En toch was de gids nog niet gerustgesteld. Hem was gezegd, dat Constantijn vossenlisten bezat, en dat men hem
wel kon overrompelen maar niet verbijsteren.
Hij overlegde. Het was het verstandigste, de kaars boven
te onsteken, dan terug te keeren, en den put te onderzoeken.
Constantijn hing daar boven den gapenden afgrond. Hij
luisterde; hij hoorde, hoe de gids zich verwijderde, Nu
werden voetstappen vernomen; Seba had blijkbaar het
einde van de smalle gang bereikt, en betrad thans een
breederen weg. De voetstappen verklonken; ook hun echo
stierf weg.
Nu bedacht de hoofdman zich niet lang. Hij was sterk en
lenig; in de worstelperken van Nicomedië waren zijn spieren
gestaald. Hij betastte met de vrije hand de uitstekende
HET KRUIS IN DE WOLKEN. 6
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paalstomp; hij rees er aan op, en zette er de voeten op.

Nu kon hij met de handen den rand van den put bereiken, en er over heen grijpen.
„O, mijn trouw zwaard!" mompelde hij: „red het leven
van je meester!"
Hij trok den degen uit de scheede, en plantte hem tastend
tusschen de voegen van een paar zware steenera. Daaraan
trok hij zich op, en bevond zich weer in de smalle gang.
Hij vermoedde, dat Seba niet terug zou keeren; Seba
wist immers niet anders dan dat het opzet was gelukt. Het
verstandigste zou zijn, terug te keeren. Er was meer dan
één toegang tot de catacomben, maar de terugweg was het
veiligste.
Zoo kroop hij dan, speurend en tastend, terug. Er was
voorloopig geen sprake van verdolen, en diep ademhalend,
bereikte hij de breede gang. Met de hand omzichtig voeling
houdend met den muur, schreed hij voort, totdat de muur
een scherpen bocht maakte.
Hier was een kruispunt van wegen; hij wist het zeker; hij
had, zoover het zwakke kaarslicht het toestond, daar straks
vijf gangen geteld, die elkander op dit punt ontmoeten.
Doch welken weg hij had in te slaan, zou hem zelfs bij het
licht van den dag nog moeilijk zijn geweest, te beslissen —
hoeveel te meer in deze barre duisternis!
Hij sloeg den scherpen hoek om, en volgde de gang, totdat hij struikelde. Hij bukte zich; hij betastte een menschelijk lichaam, verstard in den greep des doods. Een slachtoffer der catacomben! Vastgezogen in dezen ontzettenden
doolhof! En zijn dapper hart rilde . .. .
Maar hij schudde de huivering van zich af, want hij moest
sterk zijn, moedig, om niet door denzelfden verraderlijken
draaikolk verzwolgen te worden.
Hij was op den verkeerden weg, want zooeven had hij
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dit lijk niet gezien. Hij keerde op zijn schreden terug, om
het kruispunt weer te bereiken, en toen hem dit was gelukt,
nam hij de volgende gang der catacombe. Doch hij had
slechts weinige schreden gedaan, of hij bleef staan. Deze
weg was vol oneffenheden en gaten, en nogmaals terugkeerend op zijn schreden, nam hij den derden weg, tot zijn
hand den wand verloor.
Hij ging her- en derwaarts; in alle richtingen, Hij nam
den degen, en tastte rond, om een wand te ontdekken. Het
was vergeefs; hij moest zich in een wijde ruimte bevinden,
en liep waarschijnlijk in een kring rond; hij voelde den
angst in zich opkomen van den schipbreukeling, die zich
bevindt op een onmetelijke zee, zonder oevers.
Op dit oogenblik werden er voetstappen gehoord. Het
licht van kaarsen werd gezien, en Constantijn zag de vage
omtrekken van drie mannen.
Waren het zijn verlossers? Was het Gunther, zijn vriend?
Zijn hart stond een oogenblik stil van spanning.
Hij was geheel in de duisternis; de drie mannen bevonden
zich in een schemering van licht, dat van hun kaarsen uitstroomde. Zij staken dwars een hoek der ruimte over, en
nu wendde de langste het gelaat te zijde.
Constantijn herkende het aanstonds bij het licht der
kaars, die de man in de hand hield. Het was diezelfde rechte
neus; diezelfde kleine, ronde oogen; ze verrieden thans het
speurende van een roofdier, dat op buit uitgaat. Het was
S e b a ....
Het licht der kaarsen verdween, maar de voetstappen
werden nog gehoord. De drie mannen wisselden geen woord;
ze maakten op het gemoed van den Romein den indruk van
sombere doodgravers.
Nu verstomden hun voetstappen. Vermoedelijk hadden
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zij thans de enge gang bereikt, En even later hoorde Constantijn roepen.
Zou hij zijn vervolgers volgen? Zijn sterke moed prikkelde er hem toe, en hij sloop hen achterna. Het punt, waar
het kaarslidht was verdwenen, had hij zich scherp in 't geheugen geprent; bovendien wees de klank van het geroep
hem ede richting.
Hij bereikte een breede gang. Juist -- dat was debekende
gang, die hij reeds twee keeren was gepasseerd, Nu zou hij
ook spoedig het kaarslicht weer ontdekken. Hij zag het
reeds; in de nauwe gang recht vooruit.
Seba bukte zich over den put, en alle drie lichtten met
hun kaarsen bij. En andermaal riep Seba: „Hier Hoofdman,
hier zijn wij, om u te redden."
„Hij ligt op den bodem van den put; ik zweer het u bij
den gespierden arm van Hercules!" zei een andere stem:
,,gelooft ge me nAg niet, Dentatus?"
Dentatus — was die man de derde in den bond van deze
sluipmoordenaren? Constantijn had den naam meer gehoord — in Nicomedië,
„Ik geloof het ook", antwoordde een derde stem.
„Onzer is het loon!" hernam Seba. „Voor mijn aandeel
koop ik een kleine villa aan de zee van Propontis."
Het werd hoog tijd voor Constantijn, aan zijn v^eili, , eid
te denken; het Damocleszwaard hing, als aan een spinrag,
boven zijn hoofd, Hij haastte zich, om de wijde ruimte, het
onderaardsche plein te bereiken, voordat zijn belagers hem
hadden ingehaald. De duisternis, die hem daarstraks had
benauwd, was thans zijn bondgenoot geworden,
Doch er was geen reden voor geweest, zich te haasten. Hij
hoorde weer voetstappen, maar zij verwijderden zich. Zijn
belagers achtten het vermoedelijk het voorzichtigste, een
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anderen uitgang te nemen; en het geluid der voetstappen
stierf weg in de wijde verte.
Met nieuwen ijver begon Constantijn weer te zoeken en
te tasten. Daar tusschen de twee gangen, die hij was ingeslagen, moest zich nog een andere gang bevinden; en uit die
gang waren zijn belagers gekomen, toen zij het kruispunt
hadden overschreden. Die gang moest hij opsporen; dan
had hij de juiste richting.
Het was om niet, al zijn pogen. De duisternis, zoo pas zijn
bondgenoot, was weer zijn schrikkelijke tegenstander geworden. Zij werd niet door den kleinsten lichtstraal verhelderd; het was nacht rondom hem, en die nacht viel zwaar
als lood op zijn ziel.
Het werd een ontzettende toestand. Hij dacht weer aan
dien Dentatus, en plotseling werd het hem ,duidelijk, dat
Dentatus en Seba dezelfde personen waren. Hij had dien
Dentatus meer dan eens in het gezelschap van Maxentius
gezien — den laatsten keer bij de verwoesting van het Nicomedische kerkgebouw. Een huurling van Maxentius, die
hem met demonische sluwheid in dit afgrijselijke levende
graf had gelokt! Toen hij dien forschen stoot had ontvangen, die hem in den put deed tuimelen, had hij reeds aan
een verraderlijken aanslag gedacht, en nu zou hij ellendig
om moeten komen in de nabijheid van Gunther en van zijn
dappere ruiters, die hem vergeefs zouden wachten.
Hun nabijheid baatte hem niet, en daarom was die nabijheld nog te smartelijker. Zij zouden in dezen doolhof van
uren gaans evengoed verdwalen als hij zelf; niemand zou
hem kunnen redden....
Niemand?
Hij zette zich neder, en stutte het hoofd met de handen.
Nu dacht hij aan zijn vader, die den zonnegod aanbad. Hier
eindigde het gebied van den machtigen Mithras. Geen straal
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van zijn gouden, levenwekkend licht kon doordringen in
deze sombere grafgewelven; hier was het rijk der dooden.
Hij dacht aan zijn moeder, Nóóit had een zoon zijn moeder teederder bemind, en hij herinnerde zich — hij was nog
een kind, spelend aan den schoot zijner moeder -- dat zij
tot hem had gezegd: „Als er een tijdstip mocht komen, dat
het nacht is rondom je, en je geen raad meer weet, roep
dan tot Christus, want Hij is het ware licht, de zon der gerechtigheid, welker stralen door geen grafgewelven zijn te
keeren!"
„Moeder", fluisterde hij : „ik zal het doen."
Hij knit `,1e neder; hij bad. Het was zijn eerste gebed tot
Christus.
„0 Christus", bad hij : „God mijner moeder! onbekende
God! red mij!"
Zijn moeder had hem verzekerd, dat Jezus wonderen kon
doen, Welnu, dan was Hij ook in staat, het zware deksel
van zijn doodkist op te lichten, Hij behoefde maar te spreken, en deze gewelven boven hem zouden splijten.
Wachtte hij op dat wonder? Er geschiedde niets; de
duisternis omringde hem als een haren zak.
Toen kwam er allengs een ander gevoel bij hem boven:
een hartstochtelijke haat tegen Maxentius, den laaghartigen
moordenaar, die even wreed als sluw was.
Constantijn balde de vuisten.
„Ellendeling", riep hij : „bastaard! lafaard!"
Hij riep het wel twintig en wel honderd maal, om aan
zijn overkropt gemoed lucht te geven. Hij vloekte zijn vervolger, maar het was een ijdele vervloeking; ze was even
ijdel als het woord, dat wegvliet op den adem van den
woestijnwind.
Hij staakte zijn wilde uitbarstingen; hij bad niet meer en
vloekte niet meer. Een onuitsprekelijke moedeloosheid ging
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als een vloedgolf over zijn ziel, en knaagde aan de sterke
spieren van zijn wilskracht.
Doch nog eenmaal rees hij op. Hij wilde en zou en moest
den wand vinden, die deze ruimte afsloot, en opnieuw begon hij zijn wanhopigen onderzoekingstocht, met den degen
rondtastend naar den wand.
Toen verhelderde zijn gelaat -- dáár was de wand gevonden. En hij schreed verder: langs dien salpeterachtigen
wand, die hem uit de verschrikkelijke ruimte zou verlossen.
Hij bereikte een gang, waarvan hij, de beide armen langs
zich uitgestrekt, met de vingertoppen de wederzijidsche
wanden kon bereiken.
Was dit de gang, die zijn belagers hadden verlaten om
het kruispunt over te steken?
Hij hoopte het, en met de hem eigen vastberadenheid
zette hij den tocht behoedzaam voort.
Weer bleef hij staan. De gang vernauwde zich; zij werd
zoo smal, dat de hoofdman moest kruipen -- het was de
gang met den diepen put....
Toen ontzonk hem de moed, en hij merkte tot zijn verbazing, dat het weerstandsvermogen van den sterkste zich
binnen enge grenzen beweegt. In gden strijd had hij geen
vrees gekend; overrompeld door de Perzische ruiters was
hij koel van zinnen gebleven; in de vreeselijke arena had
zijn hart niet sneller geklopt.
Doch nu was het anders. De duisternis maakte 'hem weerloos, en nu ontdekte hij, dat wereldtrotseerende moed en
een bange versaagdheid vlak naast elkander sluimeren in
dezelfde menschenborst.
Het was uit. De olie der laatste energie was verbruikt. En
te midden van die duistere, troostelooze eenzaamheid en
die vele duizenden dooden greep hein plotseling een schier
onduldbare angst aan, dat hij krankzinnig zou worden.
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Zijn slapen hamerden; zijn adem ging snel en gejaagd.
De dooden schenen hem toe te roepen: „Kom! Wij wachten u!"
„Ik kom", antwoordde hij; „weest niet ongeduldig!"
Hij kroop de nauwe gang terug en zette zich neder op een
klipsteen, langs den wand. Die onduldbare angst week, en
diepe weemoed vervulde zijn ziel.
„0, Gunther, Gunther!" fluisterde hij; „ge hebt vergeefs
uw arm geofferd, om mij te redden; het was slechts een
opschorting van mijn dood! Ware ik toen gesneuveld, met
het zwaard in de hand -- het zou een vriendelijker doodsgang zijn geweest!"
Hij voelde een schuif eling over zijn met sandalen ge
schoeiden voet; het was een kleine slang. Dan voelde hij de
pooten van een hagedis. Uit de verte kwam een gedruisch
van vleugels; het was vermoedelijk weer een vlucht vleermuizen.
Een spin kroop over zijn handen; er werd een geknabbel
gehoord als van ratten. En toen.... en toen.... volgde er
ineens een slag, alsof deze catacomben scheurden, en deze
gewelven, die de eeuwen hadden getrotseerd, instortten.
Het was een davering, als om de dooden op te schrikken uit
hun diepen slaap. En donderend antwoordde de echo....
Constantijn sprong overeind. Wat een ander met ontzetting zou hebben vervuld, ontvonkte in zijn hart nieuwe hoop.
Ach ,het was een ij dele hoop! Een zware steen was neergeploft. En bet smartte den hoofdman, dat die steen zijn
hersenpan niet had verbrijzeld, en geen einde had gemaakt
aan zijn lijden,
Hoe lang hij daar op den klipsteen had gezeten, wist hij
niet meer; in zulke oogenblikken van bittere overspanning
gaat voor een menschenkind met zijn beperkt begripsvermogen de maatstaf van den tijd verloren. En de angst voor
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verstandsverbijstering kwam weer opzetten, toen hij met
eon rink hc kwaad ophief,
Hij luisterde met uitgerekten hals; het waren nieuwe
voetstappen, die uit de verte naderden.
Waren het zijn belagers? Of waren het zijn vrienden?
Zou hij roepen? Er was een schier onbedwingbare drang in
zijn ziel, om te roepen, ten einde uit dit lijden verlost te
worden. Het konden zijn vijanden zijn, en zij zouden hem
gewis dooden, maar was dit lijden niet erger?
Doch zijn aangeboren overleg snoerde hem den mond.
Niet roepen! Afwachten!
En zoo wachtte hij dan: in een onzekerheid, die zijn ziel
martelde.
De voetstappen kwamen uit een gang ver af; anders
moesten zij duidelijker zijn. Maar zij naderden toch, en zijn
oog zag een matte schemering.
„Hoop, mijn hart!" fluisterde hij; „hoop!"
Nu werd het gedruisch der voetstappen weer zwakker;
de sdiemering van licht was verdwenen; en Constantijn zag
weer niets dan duisternis rondom.

Maar plotseling werd de schemering weer sterker; het
rossige licht der flambouwen teekende zich spookachtig af
langs de gewelven, en een heldere lichtstraal viel vlak voor
Constantijn's voeten.
Roerloos zat hij daar op den klipsteen; het klamme zweet
brak hem uit; de spanning werd schier ondragelijk.
Neen, hij zou niet roepen; maar vluchten zou hij evenmin. Hier wilde hij zijn lot afwachten.
Toen riep een stem met kracht: „Constantijn — waar zijt
ge? Wij, uwe vrienden, zoeken u!"
Het was Gunther's stem. Zoo moest Jonathan hebben
geroepen, als hij den zwervenden David zocht. Het was een
stem, die Constantijn nimmer zou vergeten. Hij had het
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gevoel van een mensch, die veroordeeld is, om levend begraven te worden, en reeds nederdaalt in den zwarten kuil,
als het vonnis herroepen wordt.
„Gunther! Gunther!" riep hij met een zacht gesnik: „hier
ben ik!"
Toen vernam hij een verwarring van stemmen, terwijl
een diepe basstem, die hij nooit te voren had gehoord, zeide:
„Wij moeten een omweg maken, om den hoofdman te
bereiken,"
Constantijn behoefde niet lang te wachten. Het licht der
flambouwen verdween, om na enkele minuten aan den
anderen kant weer zichtbaar te worden, en om den hoek
van een gang verscheen een zwart gebaard gelaat.
„Ik ken u niet", zeide Constantijn.
„Mijn naam is Antonius", antwoordde de gebaarde: „wel
bekend in den hemel en in de hel, bij de engelen en de
duivelen. Geloofd zij Jezus Christus, dat we u mochten
vinden! Deze catacomben zijn voor den vreemdeling een
doolhof, een gapend graf."
Achter den kluizenaar volgden Gunther en eenige ruiters.
Op aller gelaat stond een groot blijdschap te lezen, dat de
aanvoerder was gevonden.
Hij zelf was diep ontroerd,
„Het looze, sluwe net is gebroken", zeide hij: „ik dank
u allen en bovenal vader Antonius uit 's harten grond."
En hij verhaalde van zijn ontmoeting en van den diepen put,
„De doodenput", hernam de kluizenaar op somberen toon:
„ik ken hem."
Doch dan verhief zijn stem zich weer.
„Zoon van de edele Helena", zeide hij : „de God uwer
moeder heeft u gered. Zijn naam zij geloofd tot in aller
eeuwen eeuwigheid!"
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Plechtig klonk zijn stem in deze gewelven des doods.
Allen volgden hem. Zoo kwamen zij aan het kruispunt,
de geheimzinnige ruimte, die aan Constantijn had toegeschenen als een zee zonder oevers, en bij het licht der f lambouwen zag hij den te nemen weg. Het was zoo eenvoudig,
maar het was nu ook licht.
Zoo werd de uitgang der catacomben bereikt. Antonius
wees met de hand naar boven, waar het heir der sterren
fonkelden in oogverblindenden glans.
„Ziet naar den hemel", zeide hij; „het is de God der
Christenen, de almachtige Schepper van hemel en aarde,
Die de zon gebiedt, en zij gaat niet op; Hij verzegelt de
sterren, Hij breidt de hemelen uit en treedt op de hoogten
der zee; Hij maakt den Wagen, den Orion en het Zeveucesternte en de binnenkameren van het Zuiden."
De flambouwen werden gebluscht. Zacht ruischte de
Romeinsche vlag boven de legerplaats der ruiters.
De oogen van Antonius kregen een eigenaardige uitdrukking. Zij schenen te staren in wijde verten, die aan een gewoon menschenoog niet geoorloofd zijn, te bereiken. Zijn
gelaat ontving een verheven glans; de eenzame kluizenaar
beklom de berghoogten van den profeet. .. .
„Constantijn", zeide hij met een indrukwekkend gebaar:
„Christus zal u eenmaal tot groote daden roepen. Wankel
dan niet en aarzel dan niet, en vertrouw alleen op Hem!"
Daarop zwegen alien: de toekomst schreed voorbij met
majestueuzen tred.
„Ik wensch u morgen nog te spreken, Eerwaarde Vader!"
zeide Constantijn na een lang zwijgen.
„Het zal niet zoo zijn", antwoordde de kluizenaar: „in
dezen nacht vertrek ik naar Alexandrië."
Zoowel Constantijn als Gunther zagen hem vol verwondering aan.
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„Naar Alexandrié?" vroeg de hoofdman: „wat is dan toch
het doel uwer reis?"
„De martelaarskroon. Ik heb vernomen, dat zware vervolgingen zijn uitgebroken, en het is mijn smeeking, te
mogen sterven voor onzen Heere Christus."
Hij reikte allen de hand. Toen schreed hij heen met vasten
tred, om te verdwijnen tusschen de puinhoopen van den
burcht, waarachter de maansikkel oprees in klaren glans.

HOOFDSTUK XI.
Scheiden.
„Voortreffelijke Vriend!"
Zoo schreef de Romeinsche landedelman, Camillus aan
zijn vriend Gunther. En Gunther vond den brief, toen hij
met de legerafdeeling, waartoe hij en Constantijn behoorden, was teruggekeerd naar Nicomedië.
De brief bevatte een hartelijke uitnoodiging, om voor
eenigen tijd de gast te zijn van Camillus.
„Ik hoop", zoo schreef hij: „dat mijn villa aan de paradijsachtige kust van Neapolis 1) u niet zal tegenvallen. Ge
ziet er sierlijk beschilderde barken naar de zee varen; boven
den rustigen vloed klinkt van alle schepen gezang; uit de
villa's, die vlak aan zee zijn gebouwd, klinkt het gedruisch
van blijde feesten, en stoutmoedige zwemmers doorkruisen
den watervloed.
„De nieuwe wijn is den vaten toevertrouwd, mijn vriend,
en neergelegd in koele kelders. Ladders voeren tot de
kruinen der vruchtboomen; de olijven worden geperst, en
de jachtlust trekt naar de wildstanden.
„Mijne zuster Virginia heeft hare slavinnen, om voor de
huishouding te zorgen. Als de dag aanbreekt, bidden wij
tot de goden. Daarna begeef ik mij tot mijn arbeiders op
het landgoed, en wijs een tegenlijk zijn arbeid aan. Daarop
lees ik, en roep Phoebus en de muzen aan, tot het tijd wordt,
mij te zalven, en mijn spieren te oefenen op de met zand
bestrooide Palaestra. Met blijden moed, ver van geldzorgen,
1) Napels.
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eten en drinken wij, zingen en spelen en baden wij, om na
het avondeten uit te rusten.
„Caesar Maximianus zwaait zijn scepter over het eeuwige
Rome; wij leven in diepen vrede, uitgezonderd dat er een
Christenvervolging is uitgebroken. Ik kan die vervolging
niet goedkeuren, maar zou het toch betreuren, als onze
schoone godenwereld in puin zou storten.
„Leef gelukkig! De godin Fortuna werpe zonneschijn op
uw pad, o blonde Goth! Het kleine olielampje heeft op een
paar druppels na zijn bescheiden maat verteerd; ik wil van
die twee druppels gebruik maken, om u uit mijn naam en
Virginia's naam nog eens dringend uit te noodigen tot een
bezoek. Wij zagen u het laatst aan den blauwen Donau,
en dat is reeds zoo lang geleden!"
•

Gunther stak den brief bij zich, wierp den ruitermantel
om, en begaf zich naar een der nieuw aangelegde Keizerlijke
parken.
Bij den tempel, aan Venus gewijd, ontmoette hem Constantijn.
Het gelaat van den hoofdman teekende een groote
droefheid.
„Het Damocles-zwaard is gevallen", zeide hij: „en ge
zult den krijgsdienst moeten verlaten, tenzij gij den goden
wilt offeren."
„Dat zal ik niet doen. Zoo — is het beslist?"
„Heden zal u de eisch schriftelijk ter hand worden
gesteld."
De Goth toonde niet de minste verwondering.
„Ik had het reeds lang verwacht, Constantijn."
„En wat zijn nu je plannen?"
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„Ik ontving een brief van Signor Camillus met een vriendelijke uitnoodiging tot een bezoek op zijn landgoed aan de
Neapolitaansche kust."
„Ik ken hem. Eens ontmoette ik hem en zijn zuster
te Byzantium. Zij was een aankomend meisje: schoon als
een ontluikende rozeknop. Wat zult ge nu doen?"
Gunther vond, dat het besluit hem al heel gemakkelijk
werd gemaakt.
„Uit den krijgsdienst word ik ontslagen. Dat staat nu wel
vast — wat zal ik langer in Nicomedië doen?"
„Ik heb er veel verdriet over", hernam Constantijn; „onze
wegen zullen scheiden, mijn vriend, en dat hebben we weer
te danken aan de kuiperijen van Maxentius."
Hij wond zich op, wat anders zijn gewoonte niet was; de
slapen aan zijn voorhoofd zwollen.
„Het is een Keizerlijke verordening", antwoordde
Gunther op kalmeerenden toon.
„Gij zijt een Goth; voor u had een uitzondering kunnen
gelden. Maar het mocht niet. Maxentius duldde het niet; om
mij te treffen, moet gij den krijgsdienst verlaten."
Gunther zag zijn vriend met groote bezorgdheid aan.
„Aleander en Manlius zijn waakzaam, Constantijn; wees
gij het ook — ik heb Dentatus in de schemering van den
avond gezien."
„En ik zag hem op den vollen middag."
„Is dat waar?"
„Hij sprak mij aan."
„Dat is dan wel het toppunt -- wat zei de sluipmoordenaar?"
„Hij vroeg mij naar mijn welvaren."
De Goth deed vol verbazing een stap achterwaarts.
Dentatus, de rechterhand van Maxentius, de gids der
Thebaansche catacomben, dorst den man, dien hij verrader-
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lijn in den diepen put had gestooten, te vragen naar den
welstand ... .
Constantijn nam de zaak intusschen heel wat rustiger
op dan zijn vriend.
„Ik antwoordde aan Dentatus, dat ik mijn blakenden
welstand bevond, en vroeg hem, of hij de Thebaansche catacomben zonder hindernissen had verlaten, Hij keek zeer
verwonderd, en hernam, nooit aldaar te zijn geweest. Ik
vertelde hem toen zijn ontmoeting, waarop hij mij bij de
goden bezwoer, dat hij zoowel als ik het slachtoffer was geworden van een dubbelganger."
Het was een nieuw denkbeeld.
„Een dubbelganger — zooiets is meer geschied, Constantijn."
„Doch dezen keer was het toevallig geen dubbelganger,
Gunther. De beide slaven, die op een afstand op hem
stonden te wachten, waren dezelf den, die hem in de catacomben vergezelden, toen hij er voor den tweeden keer in
neerdaalde."
„Hebt ge hem dat niet gezegd?"
De hoofdman zag den Goth hoofdschuddend aan.
„List tegen list, mijn vriend! Ik zeg u, dat ge nog veel
moet leeren, ik aanvaardde zijn beweringen met een
onnoozel gezicht, en op dat punt is hij nu gerust."
„En vreest ge zijn dolk dan niet?"
„Tast onder mijn gewaad, Gunther!"
Toen strekte de Goth de hand uit, en voelde onder het
gewaad een metalen borstharnas.
„Het is goed, Gunther, dat gij naar Italië gaat", zei
Constantijn, maar zijn oogen waren vochtig. „Het is hoog
tijd."
„Waarom is het hoog tijd?"
„Het kwaad is over de Christenen in Klein-Azië ten volle
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besloten, en Nicomedië zal de vuurhaard der vervolgingen
worden. In de verte zie ik Dorotheus en zijn gezin naderen
-- wee huni wee de Christenen! Moge de God, op Wien
zij hopen, hun Trooster en Helper zijn!"
Het koele gelaat van den hoofdman toonde een ongewone ontroering.
Hij legde de hand op Gunther's schouder, en een diepe
neerslachtigheid deed zijn lippen beven.
„Wat kan ik voor u doen, mijn vriend, en voor de Christenen, die als schapen ter slachtbank worden geleid? Niets
kan ik doen -- niets! Drie keeren heeft mijn vader brieven
geschreven aan den Keizer, om zijn zoon terug te mogen
hebben in Gallig, en drie keeren is het verzoek in den
hoffelijksten vorm geweigerd. Ik ben een machtelooze
balling; ik ben een gevangene in ketenen -- van goud,"
Hij omhelsde zijn vriend.
„Ga nu! Neem het snelste schip, dat in de haven ligt —
hebt gij reisgeld noodig?"
„Ik heb genoeg."
„Zijt ge verzadigd van de Italiaansche lucht, dan wend
u tot mijn vader! Ge zult hem waarschijnlijk vinden te
Augusta Trevirorum 1) . En als ge je naam noemt, zult ge
hartelijk welkom zijn. Dat verzeker ik je."
Zij wisselden een laatsten handdruk; zoo scheidden zij.
** *

Gunther zag zijn vriend na, totdat deze achter de hooge
palmen was verdwenen. Toen begaf hij zich tot Dorotheus
en diens gezin.
De ouders hadden zich neergezet op een bank; de
kinderen speelden, en hun gejuich werd gehoord. Het
1)
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was een prachtige dag; de gansche natuur ademde vrede;
de zon blonk aan den smetteloos blauwen hemel, en het
hoog geboomte bood koele schaduw.
Doch op het gelaat der ouders lag een trek van smart,
zorg en vrees.
„Wij hebben elkander in tal van maanden niet gezien",
zeide Dorotheus.
„Ik ben pas drie dagen terug uit Egypte", antwoordde
Gunther: „hoe gaat het met onze broeders en zusters in
het paleis?"
„Lucianus is niet meer hier. Hij ontving een wenk van
den Keizer, en begaf zich naar Antiochië."
„Waarom?"
„De Keizer wilde hem sparen."
„Is het gevaar zoo nabij?"
„Elken dag kan het losbarsten. Wij wonen op een vulkaan, het gelaat van Galerius en Maxentius wordt al
dreigender, en de heidensche priesters bespotten en hoonen
ons Christenen als zij ons ontmoeten."
„Waar bevindt zich Bisschop Anthimus?"
„In den kerker. Meester Johannes heeft op den brandstapel het leven gelaten; uit de vlammen hoorden we zijn
psalmen opstijgen."
„Blijven onze voorgangers standvastig?"
„Het derde deel van onze voorgangers heeft den goden
geofferd,"
De Goth hoorde het met groote ontsteltenis aan,
„Wanneer onze ouderlingen en diakenen wankelen, hoe
zal het dan met de kudde gaan?"
Dorotheus kon er merkwaardige dingen van vertellen.
Mannen, op wie de gemeente als op rotsen had gebouwd,
waren in de ure der verzoeking bezweken en anderen, die
met versaagdheid de vervolging hadden tegemoet gezien,
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hadden met den moed van jonge leeuwen voor de overheid
de goede belijdenis gedaan.
„Waar bevinden zich de standvastig gebleven ouderlingen
en diakenen?"
„In den kerker."
„Lij den ze gebrek?"
Nu verhelderde het zachtmoedige gelaat van Dorotheus.
„Ze hebben overvloed van levensmiddelen; er is een edele
wedijver ontstaan, om hun christelijke handreiking te doen.
Arme christenslaven sparen zich het brood uit den mond,
om het den gekerkerden te geven."
„Gode zij lof!" zeide Gunther uit het diepst van zijn
hart, en een onweerstaanbare begeerte, om den vervolgden
om des geloofs wil de hand te drukken, vatte bij hem post.
***

De stokbewaarder van den Christenkerker was een korte,
gezette Phrygiër. Hij verklaarde met een norsch gelaat, dat
het heden te laat was, de gevangenen te bezoeken. Hoof dman Maxentius had hem strenge bevelen gegeven, zich aan
de vastgestelde uren te houden, en indien hij zijn instructies
veronachtzaamde, zou de geeselkoorde hem wachten.
Doch de Goth had een gouden sleutel tusschen de plooien
van zijn gewaad verborgen, en het goudstuk, dat hij den
stokbewaarder in de hand drukte, ontwapende zijn grimmigheid. Gunther zou tenminste een der gevangenen mogen
spreken: den herder, den leeraar, bisschop Anthimus.
„Zijt gij het, mijn broeder Gunther?" zei de Bisschop. „Ik
herken u aan uw stem; het is hier donker, maar in mijn hart
is het licht. De Heere is mijn Herder, enrnij zal niets ontbreken."
Gunther had een kaars meegebracht en ontstak ze. Nu
zag hij het gelaat van zijn leeraar,
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Het gelaat was nog bleeker en magerder dan gewoonlijk;
donkere kringen vertoonden zich onder de oogen. Nochtans blonk het gelaat van den Bisschop van een heilige
vreugde.
Hij sprak sneller dan anders, met een wondere ontroering
in de stem, zooals een mensch spreekt, die God heeft ontmoet, en wiens ziel is gered.
„Nu ben ik vrij", zeide hij.
„Tusschen de zware muren van een vunzigen kerker!"
zuchtte de Goth, smartelijk ontroerd.
Anthimus schudde zacht het hoofd.
„Mijn broeder! Hoe kunt ge dien droeven zucht slaken!
In de wereld omringen ons de onzichtbare boeien; ze
knellen ons; zij beletten den groei van ons geestelijk leven.
De Satan wil ons verscheuren, maar de engelen dienen ons.
Ze zijn hier."
En met een oplichting zijner oogen, terwijl dat magere
gelaat als geheel verheerlijkt was, voegde hij er aan toe met
eerbiedig ontzag: „Christus is hier; Hij troost mij. En ik
onwaardige, mag voor Hem de smaadheid der wereld
dragen."
„0 mijn herder! mijn leeraar!" barstte Gunther uit: „van
hier leidt uw weg naar den dood!"
„Het zij zoo", antwoordde de Bisschop met stille vreugde.
„Als een mensch geboren wordt, spreekt men van een verlossing, maar in de nevelen van het sterven gloort voor den
Christen de gouden gloed van den nieuwen dag. Het is de
ware verlossing. Het is des Christens geboortedag — bidt
ge voor onze gemeenten?"
„Ik bid voor hen, eerwaarde vader!"
„Doe het voortdurend! Ge kunt het niet te veel doen."
Nu werd de stem droevig.
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„Er zijn velen afvallig geworden", zeide hij; „het is het
dorre hout -- ach, er is veel dor hout."
„Dit is de laatste zware verdrukking, die wij hebben te
ondergaan van de heidenen", ging hij voort.
Hij bedekte het gelaat met de handen, alsof hij een
vreeselijk visioen had gezien.
„De hitte der vervolging zal al de vorige vervolgingen
overtreffen -- o, dat onze broeders en zusters standvastig
mogen blijven in het geloof! Bidt ge ook voor onze vervolgers?"
„Voor de meesten kan ik bidden", zei de Goth met groote
oprechtheid: „maar niet voor alien!"
„Gij moet voor alien bidden, mijn broeder. Hebt ge nog
Christenen uit het Keizerlijk Paleis gesproken?"
„Een half uur geleden sprak ik Dorotheus."
„Een trouwe broeder; hij heeft mij in mijn banden verkwikt, meer dan eens. Ik heb al die broeders gesproken, met
uitzondering van Rhianus."
Hij sprak den naam Rhianus met teedere bekommering
uit: zopals een herder bekommerd is over een schaap, dat
licht op zijpaden verdoolt.
„Er ligt iets goeds in zijn hart, maar hij steunt op eigen
kracht."
Het gerammel van sleutels werd gehoord; het was tijd
om te vertrekken.
„Wanneer het gebeurt, Gunther -- zie ik u dan ook?"
De Bisschop zinspeelde op den dood, waarmede hij God
zou verheerlijken.
„Ik zal ten spoedigste naar Italië reizen, eerwaarde
vader."
„Zooals God dan wil", antwoordde de Bisschop op onderworpen toon. „Weet ge nog, welken tekst ik u medegaf,
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toen gij door den heiligen Doop in de gemeente van Christus
werd ingelijfd?"
„Ik weet het, eerwaarde vader. „Zijt getrouw tot in den
dood, en Ik zal u geven de kroon des levens."
„Door den dood tot het waarachtige leven. Dan zullen we
samen eens aanzitten aan de bruiloft des Lams -- vaarwel,
mijn broederl tot wederziens!"
De zware kerkerdeur ging open en weer dicht. En diep
ontroerd keerde Gunther huiswaarts.

HOOFDSTUK XII.
Virginia.
De gezagvoerder van het jachtschip, dat Gunther overbracht naar de haven van Neapolis, verzekerde, toen hij de
zware trossen liet uitwerpen aan de havenkade, dat de god
Mercurius hem wel een zeer voorspoedige reis had beschoren. Ze hadden steeds den wind in de zeilen gehad; van de
zeeroovers, die den laatsten tijd de Middellandsche Zee
weer onveilig begonnen te maken, was geen spoor ontdekt,
en de kapitein maakte zich sterk, dat nimmer een snellere
zeereis was afgelegd van Nicomedië naar Neapolis.
Hoe hartelijk was de ontvangst op het uitgestrekte landgoed van den Romeinschen ridder Camillus! Hij legde de
geschreven Acta Diarna 1) neer, en stond met Virginia den
Goth reeds op te wachten in het Corintisch atrium, de voorhal der villa, die met hare marmeren zuilenrijen langs de
vier muren getuigenis aflegde van den smaak en den rijkdom van den bezitter.
„Wees welkom als onze gast!" zeide Camillus: „en deel
met ons het brood onzer tarwevelden en drink met ons het
water onzer bronnen!"
„Edele Jonkvrouw!" zei de Goth met kieschen schroom,
Virginia begroetend.
Doch zij verjoeg dien schroom ineens door haar vroolijken
lach, en de fraaie armen om haar hoofd slaande, zeide ze;
„Wat nu? Onze verhouding blijft, zooals ze was, toen wij
1)

De geschreven Romeinsche Staatscourant.
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samen als kinderen in de groote wouden van je vader
zwierven. Wij blijven vroolijke, blijde kinderen, zoo lang
we dit kunnen."
Hij keek haar in de van levenslust tintelende, vurige
oogen, en al was zijn schroom verdwenen, een onbestemd
besef van gevaar en onveiligheid kwam bij hem boven. En
mocht hij vroolijk zijn, terwijl zijn broeders en zusters in
den kerker zuchtten?
Aan den anderen kant behoorde hij toch dankbaar te
wezen voor zulk een ontvangst, en in ridderlijke wellevendheid wilde hij trouwens niet onderdoen voor de gastvrouw:
te minder, daar hij tot het volk der Gothen behoorde. De
beschaafde Romein was zoo licht geneigd, de Gothen een
volk van Barbaren te noemen. Hij had de eer van zijn volk
op te houden, en was er fier op, een Goth te zijn.
„Het was inderdaad een blijde kindertijd", antwoordde
Gunther.
„Ik houd van vreugde en zonneschijn", hernam het meisje;
„ik ben eene discipelin der Epicurische school."
Het kwam er zoo vrij, zoo onbekommerd uit. Nu echter
plooide een ernstiger trek haar blanke voorhoofd.
„Ik bedoel de Epicurische school in haar geestelijken,
reinen zin", voegde zij er aan toe.
„Hoe zal ik u voortaan noemen?" vroeg de Goth.
„Dat is ook een vraag ! Ge noemt mij Virginia."
„Ik noemde u vroeger Virgine."
Zij lachte.
„Nog beter. Je geheugen is goed. En hoe noemde
ik jou ?"
„Gunthio."
„Al weer goed geraden. Maar hadden we een kleinen
twist, dan noemde ik je Gunther."
„Het was soms nog wat erger", meende de Goth.
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„Hoe dan 7"
„Ge hebt me eens in een vlaag van toom een Barbaar
genoemd."
„Meer dan eens", zei de Romeinsche, en den vinger
schalkachtig opheffend, vervolgde zij; „Pas dan op,
Gunthio !"
„Ik zal mijn best doen", antwoordde de Goth met vroolijke plechtstatigheid.
* *
*

Doch toen hij alleen was in de voor hem bestemde opperkamer, week de vroolijkheid, en trad de ernstige vraag naar
voren, of hij als gast niet den plicht had, aan den gastheer
en de gastvrouw een verklaring te doen.
Zij offerden den goden, en hij zou het niet doen ; hij
zou zich te hoeden hebben voor hetgeen door den afgodendienst besmet was, en het was zijn plicht tegenover God en
tegenover deze edele Romeinen, hun zonder omwegen, ondubbelzinnig en oprecht de reden bloot te leggen.
Dienzelf den avond bood zich reeds de gelegenheid aan,
en als een dapper krijgsman van Christus liet Gunther zich
deze gelegenheid niet ontglippen.
Camillus had zich op een rustbank in de serre neergevlijd, terwijl Virginia, die den arbeid der spinnende dienstmaagden had nagezien, binnentrad. Van de kust kwam een
zachte koelte, die de slapen verkwikte. Het was een brandend heete dag geweest.
Gunther bracht het gesprek op Maximianus, den Ceasar
van Italië.
Camillus trok de schouders op.
„Nu ja", zei de gastheer, „als veldheer heeft hij zijn verdienste, maar overigens is 't een ruwe soldaat, opgekomen
uit de heffe des volks."
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Dat was het oordeel van den Romeinschen ridder, die
een langen, eerbiedwekkenden stamboom bezat. De minachting voor den Caesar klonk er doorheen,
„Vóór twee jaren woonden wij het twintig-jarig regeeringsjubileum van Diocletianus en Maximianus te Rome bij
-- hebt ge ooit iets armzaligers gezien, mijn zuster T'
Virginia trok de bovenlip op.
„Ik telde dertien olifanten en tweehonderdvijftig paarden ; in de zalen der rijke Phenicische kooplieden werden
er spotverzen op gemaakt. Het jubileum verried werkelijk
een geest van benepen zuinigheid."
„Zulks pleit voor den Keizer", meende Gunther.
„Hoe bedoelt ge dat ?" vroeg de landheer.
„Zij willen de belastingbetalers sparen."
„Dat is ook een standpunt. Maar mijn standpunt is :
geen regeeringsjubileum of een jubileum, dat in overeenstemming is met de grootheid van ons wereldrijk. Onze
tegenwoordige keizers verstaan wel de kunst, overwinningen te behalen, doch niet de kunst, de overwinningen op
waardige wijze te vieren."
„Hoe staat het met de Christenvervolgingen in Italië ?"
vroeg Gunther.
„Wij weten er weinig van", hernam Camillus. „Enkele
onzer slaven zijn in den kerker geworpen, omdat ze den
goden niet wilden offeren. Het is een schadepost voor mij,
want de staat wil geen vergoeding geven. Ik zal er met mijn
procurator eens over spreken, wat er aan te doen valt. Het
is niet in den haak. En het waren nog wel mijn beste werkkrachten."
„Wat denkt ge van het Christendom, Camillus ?"
De landheer wendde het gelaat naar den vrager.
„Stelt ge er belang in ? 't Is een verachte secte, die met
groote hardnekkigheid gelooft in een timmerman, die voor
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hen aan het kruis moet zijn geslagen. Men vindt hen overal,
evenals de Joden ze zullen in Nicomedië ook wel zijn T'
„Gewis ! Ik ben er een van."
Het meisje liet van verbazing de kunstige harp uit haar
handen vallen, doch Camillus beheerschte zich, en bewaarde de hoffelijke vormen van den beschaafden stand.
Virginia kon het nog nauwelijks gelooven.
„Is dat je ernst ?"
„Mijn heilige ernst, Virgine. Christus is mijn troost in
leven en in sterven."
Even zweeg .het meisje, en een diepe schaduw gleed over
haar gelaat. Doch de schaduw week, en zij reikte den Goth
de hand.
„Ge zijt er ons niets te minder om", zeide zij op hartelijken toon, „gij blijft onze Gunthio. En mijn broeder zal
er wel net eender over denken."
„Ik prijs onzen gast om zijn oprechtheid", hernam
Camillus.
„Maar' voegde hij er lachend aan toe, „ik hoop niet,
dat ge proselieten maakt onder mijn slaven. Het zou mij
te duur uitkomen."
„Eén zaak bekommert mij", zei de Goth.
„En dat is 7"
„Dat ik u door mijn geloof in ongelegenheid brengen zal."
„Geen zorg I" lachte Virginia. „De oude priester, die
ons bezoekt, is half blind en zoo doof als een kwartel. We
hebben van hem niets te duchten ; wees gerust -- ik wind
hem om mijn vingers 1"
Zij vroeg Gunther naar de grondstellingen van zijn christelijk geloof: met een kinderlijke nieuwsgierigheid, die bevredigd wilde worden. Dat Gunthio een christen was geworden, vond zij vreemd en onbegrijpelijk, en misschien was het
slechts een gril, een luim. Niettemin was het een kloeke
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daad, tegen den stroom op te roeien, een dapperen man
waardig. Gunther was door zijn belijdenis in haar schatting gerezen ; zij noemde hem haar vriend en meende
het ook.
Doch waar eindigt de vriendschap en begint de liefde,
die in het huwelijk haar bekroning vindt?
Zij ontmoetten elkander eiken dag, en Camillus vond er
een groot vermaak in, beiden mee te nemen naar zijn wijde
velden. Was hij afwezig, dan gingen Gunther en Virginia
meer dan eens samen, om naar de vorderingen van den
oogst te zien, en een keer, op een dezer wandelingen, vroeg
het meisje; „Gunther! Kunt ge ploegen en rechte voren
trekken'?"
„Ik kan het", antwoordde hij lachend.
Hij nam den ploeg over van een akkerman; de sterke
ossen zetten aan, en hij ploegde,
„Rechte voren, Gunthio!"
„Rechte voren!" antwoordde hij met een gevoel van
zekerheid, want hij had het ploegen reeds in de prille jeugd
op het landgoed van zijn vader geleerd.
En zijn ploeg trok rechte voren.
Hij mende den wagen, hoog opgestapeld met hooi, en
Virginia was boven op het hooi geklauterd.
„Ben je niet bang, Virgine?"
„Waarvoor zou ik bang zijn, als jij de leidsels hanteert?"
En naar boven ziende, zag hij haar aangezicht, stralend
in den dubbelen glans van schoonheid en jeugd.
Het kwam als vanzelve. Zij waren als twee beken, die tot
elkander spoedden: de eene van het Oosten en de andere
van het Westen, en daar ergens in het groote dal zullen zij
elkander ontmoeten, om nimmermeer te scheiden.
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Het was op zekeren namiddag; Camillus had zich voor
de zaken van zijn landbouwbedrijf naar Rome begeven.
Onbeweeglijk rustte de schaduw der platanen op het kiezelzand der wijde paden. Gunther en Virginia stonden op den
uitkijktoren der villa, vanwaar zij een wijd vergezicht genoten over de rijke landouwen tot aan de bergen, die met
hun wijngaarden en olijf bosschep den horizont afsloten.
En ter linkerhand blonk de zee.
Het meisje zag Gunther aan. Er lag een zoet verlangen
in haar oogen, en hij verlangde naar haar. Dat was de liefde.
En zij waren alleen en ongestoord.
„Virgine! Herinner jij je nog, hoe wij als kinderen een
spel speelden in den tuin van mijn ouders?"
„Wij hebben samen vele spelen gedaan, Gunthio."
„Ik bedoel het spel onzer verloving; jij waart de bruid
en ik was de bruidegom."
Op een anderen tijd zou het meisje hebben gelachen;
nu lachte zij niet. Haar hart klopte sneller, en zij lachte niet.
„Ik herinner 't mij, Gunthio."
De Goth zweeg. Uit de verte klonk het geruisch van een
waterval.
Toen sprak hij weer. Zijn stem was teederder dan ooit,
„Het was een zinnebeeld, Virgine."
Ineens kwam het verzet bij haar op,
„Ge bedoelt een voorteeken?"
„Neen, een zinnebeeld. Wij Christenen hechten aan geen
voorteekenen."
Even krulde haar lip. Dat was het verzet. Maar het stierf
weg; zij voelde het in haar innerlijkst bewustzijn. En zij
vond het goed.
„Virgine!" zeide hij heel zacht.
„Gunthio!" fluisterde zij.
Hij sloeg den arm om haar hals en kuste haar. Het moest
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zoo komen; het was een zoete onvermijdelijkheid; zij waren
voor elkander bestemd, en onmisbaar voor elkanders levensgeluk.
„Dit is het geluk!" fluisterde zij.
„Het ware geluk!" zeide Gunther.
En zij stonden daar: hand in hand. Doch ineens teekende
zich de zorg op zijn gelaat.
„Ik heb slechts één arm, liefste."
Zij kuste zijn zorgen weg.
„Die arm telt voor twee, Gunthio; hij zal mij beschermen.
En door de wijze, waarop gij dien anderen arm verloor,
hebt gij mijn gansche hart veroverd!"
Dwars door de valleien slingerde een weg; hij blonk
helder wit in het licht der zon, en verbond de kust met het
binnenland.
„Wat mag de opzichter hebben?" vroeg het meisje.
De man liep haastig, en een slaaf vergezelde hem.
Virgina kende den slaaf niet.
„Hij wijst naar ons, Gunthio."
Toen herkende de Goth den vreemden slaaf.
„Het. is Rhianus", zeide hij; „de slaaf uit de keizerlijke
stallen te Nicomediê."
Er lag ontsteltenis op Gunther's gelaat.
„Vergun me, dat ik de trap afdaal", vervolgde hij : „om
Rhianus te ontmoeten. Zonder twijfel wil hij mij spreken."
„Heeft het zoon haast, Gunthio?"
De Goth keek haar aan; de ontstemming lag op haar
gelaat.
„Ik zal spoedig terugkomen, liefste."
„Waarom moet ik wachten en niet die slaaf? Is hij soms
een Christen?"
„Hij is een Christen en zal belangrijke mededeelingen
hebben uit Nicodemiê -- is het nu goed, Virgine?"

111
„Ja", antwoordde ze: „het is goed, Gunthio."
Het was weer de hartelijke toon der liefhebbende vrouw.
***

Rhianus had vele droeve mededeelingen te doen, en Gunther luisterde met smartelijke aandacht.
„Ze me dat nog eens, Rhianus -- ge spreekt van een
brand in het keizerlijk paleis, en dan weer van een brand
-- is het paleis dan door twee branden geteisterd?"
„Zoo is het, o heer. De tweede brand volgde drie weken
na den eerste; een groot deel der prachtige gebouwen ligt
in de asch."
Gunther vond het vreemd en raadselachtig, dat er in de
keizerlijke gebouwen een brand kon uitbreken, en bovendien zulke verwoestingen kon aanrichten. Keizer Diocletianus had alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen brand
laten nemen; een bijzondere brandwacht deed eiken nacht
de ronde.
„De Christenen werden van de brandstichting beschuldigd", zeide Rhianus op droeven toon.
De Goth knikte met het hoofd. Er lag niets verrassends
in zulke aantijgingen -- was hetzelfde lasterpraatje niet
verspreid ten tijde van keizer Nero, toen de stad Rome in
vlammen opging?
Sinds dien reuzenbrand waren er reeds meer dan twee
eeuwen voorbijgegaan, en vele geslachten waren gestorven.
Doch de laster was niet gestorven.
„Ik geloof er niets van, Rhianus."
De slaaf wierp een schuwen blik in 't rond.
„Ge zijt hier vellig, Rhianus; niemand hoort ons. Ge zijt
vermoeid; we zullen ons in de schaduw van gindschen
vijgeboom neervlijen."
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De Goth wenkte een huisslaaf, om den vreemdeling een
beker koelen wijn te brengen. Zij vlijden izich onder den
vijgeboom neder, en toen Rhianus had gedronken, sprak hij
vrijer.
„De brandwacht was omgekocht, o heer. Ge kent Dentatus?"
„Ik ken hem."
„Het was op een avond, dat ik onwillekeurig getuige was
van een onderhoud tusschen Dentatus en den hoof dman
der brandwacht,"
„Was het vóór of na de branden?"
„Tusschen den eersten en den tweeden brand, o heer?'
„Ga voort --- wat bespraken ze?"
„Ik kon niet alles verstaan, want van mijn zijde klonk
fluitgespeel, maar ik begreep toch zooveel, dat een nieuwe
brand door hen werd beraamd."
Gunther had moeite, zijn opwinding te beheerschen.
„Werden de Christenen toen reeds als de brandstichters
aangewezen?"
„Toen nog niet bepaald; het waren slechts vage geruchten.
Doch na den tweeden brand namen deze geruchten een
vasten vorm aan."
„En toen zijn de christelijke beambten van het paleis in
hechtenis genomen?"
„Allen, o heer: de vrijen en de slaven. Ik alleen ben het
ontkomen."
Gunther zuchtte smartelijk.
„Leeft Gorgonius nog?"
„Hij is niet meer; hij werd ten vure gedoemd."
„Hoe gedroeg hij zich op het einde?"
„Als een koning. En de slaaf Petrus en vele anderen
gingen op den brandstapel. Slechts met één is een uitzondering gemaakt."
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„Met wien?"
„Met Dorotheus."
„Is hij vrijgelaten?"
„Ik bedoel, dat hij niet naar den brandstapel ging; zijn
hoofd viel onder het zwaard van den scherprechter."
Gunther's slapen begonnen te kloppen.
„Het is ontzettend", steunde hij.
„De vrouw van den martelaar was bij zijn terechtstelling
tegenwoordig. Zij omhelsde hem; daarna spreidde ze haren
mantel uit. En op dien mantel ving zij zijn bloed op."
Gunther was als verbijsterd. Hij dorst nauwelijks iets
meer te vragen.
„Waar zijn onze ouderlingen; onze diakenen?"
„Ze werden gegeeseld en daarna op den brandstapel
gebracht."
„En onze bisschop Anthimus?"
„Hij werd onthoofd."
Nu vroeg Gunther naar de Keizerin Rufa, die bijna een
Christin was, en naar de keizersdochter Valeria, die op het
punt had gestaan, het sacrament van den Heiligen Doop te
ontvangen.
„Beiden hebben den goden geofferd, en de keizersdochter
het eerst."
Er was een lang zwijgen. Gunther's brein was te zwak
om al dat ontstellende nieuws aanstonds te verwerken. Het
hoofd met de hand gestut, zat hij daar in somber gepeins
terwijl van de velden het vroolijk lied der maaiers werd
gehoord.
De rimpel op zijn voorhoofd werd dieper; een harde,
scherpe trek werd om zijn mondhoeken zichtbaar,
Toen wendde hij zich tot Rhianus met een streng, rechterlijk gebaar; ijskoud klonk zijn stem.
„Al die edele bloedgetuigen van Christus zijn dood",
HET KRUIS IN DE WOLKEN. 8
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zeide hij; „en gij leeft nog? Hoe durft gij nog adem te halen?
Gij wist den valstrik; gij waart getuige van het snood beramen der brandstichting — waarom hebt gij u niet der
Overheid gemeld met uw aanklacht?"
De slaaf wierp zich smeekend aan de voeten van den
Goth.
„Ik beefde voor mijn leven, o heer, en nam de vlucht."
„Om het leven der broeders er aan te wagen! Raak mij
niet aan! Gij hebt Christus en de broederliefde verloochend
-- ik verafschuw u als de pest! als de melaatschheid1 Het
onschuldige bloed zal branden op uwe geweten!"
„Heb erbarming !"
„Smeek God om erbarming! Weet ge wel, wat ge hebt
gedaan? Gij hebt u losgemaakt als de twijg van den stam,
als de rank van den wijnstok. En gij zult omkomen in een
eeuwigen nacht, en geen stadhouder en geen Keizer kan u
redden, indien ge geen waarachtig berouw toont. Onzalige!
Gij hebt de gemeenschap verbroken met Christus."
„De geesten der hel pijnigen mij", steunde hij, en het
geredde leven strekte zich voor hem uit: naakt en koud als
een door God vervloekte wildernis, die nimmer een vruchtbare plant zou dragen.
Hij kon geen woord ter zijner verdediging inbrengen; in
zijn eigen conscientie vond de scherpe aanklager een sterke
bondgenoot.
„Gunthio! Gunthio! riep een zilveren stem: hoe lang laat
je mij wachten?"
„Ik zal je nog langer moeten laten wachten", riep de Goth
terug; „mijn zinnen zijn verbijsterd door smart en toom."
En hij liep de omgeploegde akkers op.

HOOFDSTUK XIII.
De vermoeide leeuw.
„Brood en spelen!" riep het volk van Rome, en het volk
van Nicomedii had dien kreet overgenomen.
Keizer Diocletianus hield een schitterende wapenschouwing, en daarna zou het verlangen des volks worden
vervuld.
Er was een troon voor den Keizer opge richt, en aan zijn
linkerhand zat Galerius, zijn schoonzoon.
Het gelaat van den ouden Keizer schitterde een oogenblik
van fiere voldoening, toen de legioenen met dreunenden pas,
de gouden adelaren voorop, voorbij trokken. Zij groetten
hem op zijn troon. „Heil u, Augustus! Imperator! " zoo riepen
zij. En de tuba's, welker klanken den vijand zoo menigmaal
hadden doen sidderen, werden geblazen.
Geheel Nicornedië was op de been. De geestdrift klonk
op in de straten, en dit machtig krijgsheir gaf een bewijs
van de kracht en de glorie van het wereldrijk, waarover
Diocletianus den scepter zwaaide.
Hij kende velen van de hoofdlieden met name. Met hen
had hij de glansrijke overwinningen op Perzen en Barbaren
behaald. Hij zou het nimmer vergeten; het waren zijn
wapenmakkers geweest in menig heet gevecht; met de hulp
van hun dapperen arm had hij de grenzen destijds . uitgebreid en bevestigd. Het waren de veteranen.
Doch daarom vergat hij de jongeren niet; zijn valkenblik
ging over allen.
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„Dat is Constantijn", zeide hij. „In zijn brein woont de
wijsheid van zijn vader. Ik heb er geen spijt van, hem aan
't hoofd der ruiterij te hebben geplaatst. Hij is snel als de
wind, die over de vlakte vaart."
Galerius maakte een minachtend gebaar.
„De godin Fortuna is hem gunstig geweest."
„Omdat hij 't verdient, Galerius. Indien hij in de toekomst
zijn vader zou evenaren, zou dit roem genoeg zijn, maar hij
zal zijn vader overtreffen. Neem hem eens aandachtig . op
-- hij rijdt daar heen in de houding van een geboren Caesar.
Ik ben oud, maar was ik jong, dan zou ik trachten, hem tot
mijn vriend te maken, want als vijand zou ik hem vreezen."
„Hij wordt te veel gevleid", meende Galerius geërgerd.
„Door wien?"
„Met uw verlof, Imperator — door u."
Diocletianus was in zijn beste luim. Hij lachte hartelijk.
„Er zijn keizers geweest, die den spreker om zulk een
taal het hoofd voor de voeten zouden hebben gelegd."
„Uwe Majesteit heeft ons steeds voorgehouden, oprecht
te zijn."
„Goed gezegd! Pas het later zelven toe -- het kan te
pas komen. Toen ik den moordernaar van mijn voorganger
aanwees, en hem het staal in de borst stiet, was ik ook oprecht, en ik won er aller harten mee!"
Het waren de oude herinneringen, die weer oprezen. Zij
schenen Diocletianus te verjongen. Hij werd grooter op zijn
troon; het was de machtige gebieder, die den Barbaren het
ijzeren Romeinsche gebit in den mond had gestooten.
Constantijn hield plotseling zijn trappelend paard in, om
een oude vrouw, die de straat dwars overstak, niet te overrij den.
„Hebt ge dat gezien, Galerius? Zoo doet een heerscher,
die het zwakke beschermt. Deze Constantijn heeft heer-
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scherstalenten, Hij zal, wat hem weerstaat, verbrijzelen, en
het zwakke beschermen — dat is de grootheid van een
heerscher,"
Het vroegere vuur fonkelde in de donkere oogen van den
machtigen gebieder.
Doch het was een kortstondig vuur. Het verdoofde reeds,
en die fiere gestalte dook ineen onder het gewicht van
den ouderdom en de zorgen van drie-en-twintig zware
regeeringsj aren.
„De aderen verstrammen", zuchtte hij: „en het bloed
gaat stollen."
„De baden van Nicea zullen uw bloed verjongen."
De Keizer schudde het hoofd.
„Er helpen geen baden meer aan."
Toen vroeg hij met een vermoeide stem: „Wat denkt ge?
Zullen we met onze edicten het Christendom uitroeien?"
„Het ligt te zieltogen", antwoordde Galerius op vasten
toon: „en het vierde keizerlijk edict, dat voor eenige
maanden aan de stadsmuren werd aangeplakt, zal den dood
verhaasten."
Dit vierde edict werd werkelijk als een doodelijk net over
de geheele Christenheid van drievierde gedeelte van het
Romeinsche wereldrijk geworpen. Allen zouden voortaan
den goden moeten offeren of sterven. Er was geen uitweg.
En een kreet van doodsangst was opgestegen uit den boezem
der afgepijnigde en afgemartelde Kerk van Christus.
„Zijt ge daar zoo zeker van, Galerius?"
„Zoo zeker als mijn oogen den triomf boog zien, die ter
uwer eere door de dankbare bevolking van Nicomediê is
opgericht."

Diocletianus hief het hoofd op. Een beroep op zijn eerzucht was nog nooit te vergeefsch geweest.
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Maar dan zonk het hoofd weer op de borst.
„Heil u, o roemgekroonde Keizer!" riepen de legioenen,
die voorbijtrokken, maar hij hoorde het niet meer. Zijn oor
hoorde iets anders: de stervenskreten van de slachtoffers
der wreedste vervolging, die de wereld nog ooit had aanschouwd.
Het benauwde zijn conscientie, want hij was in de eerste
plaats de verantwoordelijke persoon. Wel was het waar,
dat Galerius reeds voor drie jaren, toen de christenvervolgingen werden ingeluid, het voorstel had gedaan, om aanstonds in elke stad, in elk dorp reusachtige brandstapels
op te richten, en het rijk met één slag van het Nazarenerdom
te zuiveren, maar de Keizer had het gekeerd. Hij wist, hoe
Galerius dorstte naar het bloed der Christenen.
Langs lijnen der geleidelijkheid was hij echter bij hetzelfde vreeselijke punt uitgekomen. Het 'vierde edict was
het zwaard zonder genade; het zou het kind in den schoot
der moeder niet sparen.
Maar hij kon zulks aan Galerius niet zeggen. De hartstocht
van den haat had het het oog van dezen vreeselijken man
verblind, en de Christenen vermoordend, had hij alle zachtere gevoelens in de eigen borst vermoord.
Er was echter een staatkundige zijde aan de vervolgingen,
en daarom had hij tot Galerius de vraag gericht, of dit vierde
edict het doel zou bereiken.
Galerius had bevestigend geantwoord, en de oude Keizer
had niet anders verwacht. Galerius hield van grootspraak,
doch zijn meester liet zich niet zoo licht om den tuin leiden.
„op mijn laatste reizen heb ik de puinhoopen van vele
christentempels gezien", zeide hij.
„Ze zullen nooit meer verrijzen, o Keizer!"
„De heilige boeken der Christenen heb ik tot heuvels zien
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opstapelen. De vlammen sloegen er uit, en zij zijn tot asco
verbrand."
„Ze zullen geen kwaad meer stichten, o Keizer!"
„Vele leeraren zijn gedood, honderden ouderlingen en
diakenen en vele duizenden Christenen zijn ander de hevigste martelingen bezweken."
„Ze zijn overwonnen; ze zijn dood. Het Ch ri stendom zakt
weg in het groote graf, o Keizer !"

Diocletianus zag den spreker aan met een langen, doordringenden blik.
„Ik heb, achter een wand verborgen, de terechtstelling
van een ouderling bijgewoond. Zijn rug was naakt; doornige
geeselroeden hadden hem het vleesch verscheurd; ik zag de
rauwe beenderen. Hij glimlachte. Het was een verheven
glimlach; zoo zal Epaminondas hebben geglimlacht, toen hij
stervend de overwinning behaalde.
Weet ge, Galerius, wat die ouderling zeide, voordat hij
den laatsten snik gaf? Dit zeide hij. „Uit ons bloed zal de

Kerk van Christus groeien."
„De taal van een krankzinnige!" antwoordde Galerius.
In de vermoeide oogen des Keizers kwam een toornige
flikkering.
„'t Is te hopen voor u; anders zoudt gij de krankzinnige
zijn. Het bloed van den ouderling bespatte het gewaad van

den scherprechter."
„Dat is niet erg."
„Ik weet het niet."
De Keizer had met een sterk heidensch bijgeloof te
worstelen, en was er niet zeker van, dat in dit bloed geen
geheimzinnige krachten schuilden.
„De scherprechter heeft dat gewaad met eerbied bewaard, en is zelf een christen geworden."
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„Daarom heb ik steeds met sterken nadruk voor den vuurdood geijverd", hernam Galerius,

„Het geeft evenmin, De asch der gevonnisden heeft de
besmetting op den adem der winden voortgedragen naar
verre landen. We riepen den dood te hulp in den strijd tegen
de Nazareners, en hij is hun bondgenoot geworden."
De hartstochtelijke Galerius had bij deze opmerkingen,
die van des Keizers lippen vloeiden, moeite, zijn zelfbeheersching te bewaren.
„In Nicomedië zijn de christenen zoo goed als uitgeroeid",
zeide hij.
„Zoudt ge zulks denken? En wiens hand is het dan
geweest, die het rouwfloers over de puinhoopen der christentempel alhier heeft gespreid? Hedenmorgen in de vroegte
werd het mij medegedeeld; ik gaf bevel, het floers te verwij deren."
Nadenkend staarde de Keizer voor zich uit. De wapenschouwing was afgeloopen; de krachtige tonen der tuba
stierven weg in de verte.
Hij stond op, Zwaar leunde zijn hand op den schouder
van Galerius.
„Wat ik vermoed?" zeide hij met heesdhe stem: „dat deze
vervolging een groote fout is geweest."
Verbaasd keek Galerius den spreker aan.
„Hoe kunt ge zulks beweren! Bij Hercules! in alle provinciën hebben wij op de christenhonden de schitterendste
overwinningen behaald."
„Pyrrhusoverwinningen! En het volk is verzadigd van
bloed; het begint de vervolgingen te verafschuwen. Het
blijft bij de puinhoopen der verwoeste christentempels staan
en roept; „ziedaar Romeinsche rechtvaardigheid!" En het
prijst Constantius Chlorus, die in Gallíë geen vervolging
duidt."
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„Zoo tart hij de Keizerlijke edicten, door u geteekend."
„Dat zal ik beoordeelen", antwoordde Diocletianus op
scherpen toon, Ik zal de trouwe diensten van dezen bekwamen veldheer nooit vergeten; hij heeft de Rijngrenzen
verzekerd, de weerbarstige Franken onderworpen, en is
bezig, Brittannië voor Rome te winnen."
De Keizer maakte zich gereed, naar zijn Paleis te gaan,
dat door de handen van duizenden bekwame ambachtslieden in zijn vroegeren luister begon te verrijzen.
„Als ik uitgerust ben, Galerius, wil ik u spreken. Ik heb
u een mededeeling te doen."

HOOFDSTUK XIV.
Naar den Gouden Troon.

In zijn stoel van elpenbeen zat de Keizer, terwijl Galerius
met brandend ongeduld in de zuilengalerij op en neer
wandelde, wachtend op het oogenblik, dat de Keizer zou
zijn uitgerust van de vermoeienissen der wapenschouwing,
en hem zou ontbieden.
Het viel den Keizer niet gemakkelijk, kroon en troon
vaarwel te zeggen. Galerius was zijn mederegent, maar hij
bleef de Opper-gebieder, de Allergeweldigste, die over de
bekende wereld van zestig millioen menschen zijn scepter
zwaaide.
Zijn wil besliste. Als hij met de wenkbrauwen fronste,
beefden deze millioenen; als hij glimlachte, dan was Rome
gerust.
Nu zou hij al die macht vaarwel zeggen. Een ander zou
heerschen in zijn plaats, En Galerius zou het zijn....
Het was door zijn brein gegaan, om Maximianus, den
mede-keizer, die over het Avondland regeerde zooals hij
over het Morgenland, in zijn plaats aan te stellen. Het zou
de hereeniging beteekenen van het Westen en het Oosten.
Maar hij was van dit plan toch teruggekomen, want die
oude wapenmakker Maximianus was wel een dappere houwdegen maar geen staatsman. Hij was veranderlijk, wispelturig, en bij de laatste ontmoeting had hij bij zijn vriend de
eerste sporen van verkindsching meenen te ontdekken. Neen,
hij was niet bruikbaar meer. Galerius had een doorzettend
karakter en hij moest het zijn,
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De Keizer greep met eenig ongeduld de gulden keten van
het schelkoord, en Galerius trad binnen. Zijn strak perkamentachtig gelaat verborg zijn innerlijke opwinding; in zijn
binnenste stormde de hartstocht der machtsbegeerte.
„Neem hier naast mij plaats, Galerius!"
De aangesprokene vlijde zich neder in een fluweelen
ruststoel, terwijl de blik des keizers aldoor op hem was gevestigd.
„Ik heb u een gewichtige mededeeling te doen.''
„Met uw verlof -- ben ik er persoonlijk in betrokken?"
„Zeer stellig."
Daarop zweeg de Keizer. Hij wist, dat Galerius door de
nieuwsgierigheid werd verteerd, en daarom zweeg hij een
oogenblik.
Galerius kon zich niet langer bedwingen.
„Is het iets goeds of iets kwaads?"
Een nauwelijks merkbare glimlaeh speelde om ide mondhoeken van den Keizer.
„Dat zullen de goden beslissen."
Weer stilte .... Galerius perste de lippen op elkander.
Toen kwam het.
„Gij, Galerius, zult mij als Keizer opvolgen in al mijn
waardigheden."
Een oogenblik stokte Galerius' adem. Hij had vurig gehoopt, dat het aldus komen zou; hij had er Jupiter om gebeden, en heden namiddag, toen de Keizer daar als een ingezonken grijsaard op zijn hoogen zetel had getroond, had hij
vermoed, dat de mededeeling zou gekomen zijn.
Het was niet geschied. De Keizer had veelmeer van die
plagerige nukken gehad, waaraan men grijsaards, die zich
niet meer op hun plaats gevoelen, kan herkennen.
Maar nu was het toch gekomen --- eindelijk ... .
Hij duizelde er van. De beker der macht werd aan zijn lip-
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pen gezet, en hij dronk er uit met gulzige teugen. En hij
voelde, hoe de machtsdrank hem naar het hoofd steeg als de
zware Assyrische wijn.
Hij zou de machtigste man der wereld zijn, de doorluchte
Augustus van het Morgenland, de Opper-Caesar, die boven
de menschheid zou zetelen, de schakel tusschen haar en de
goden; zelf een god — waarlijk een god, voor wien de
wierook zou branden op gouden schalen, en voor wien
dagelijks de offers zouden worden geplengd op de rookende
altaren!
„Is het u te machtig, mijn zoon?" vroeg de Keizer.
Iets als fijne spot lag in die woorden.
Galerius voelden den spot door de vraag heen, doch in
dit glorierijke oogenblik wilde hij er zich niet aan ergeren.
„Als mijn voortreffelijkste vader mij die hooge onderscheiding waardig keurt, zal het wel een goede keuze zijn."
Diocletianus trok den rechter schouder op.
„Wat zal ik u zeggen?" was zijn nuchter antwoord. „Ik
neem u bij gebrek aan een beteren."
Galerius glimlachte. Hij was heden schotvrij voor stekelige
gezegdefi; zijn voet rustte op de triomfantelijke hoogte der
zegepraal.
„Dat is ondubbelzinnige taal, duidelijker dan de orakels
van Delphi."
Zijn schoonvader kon zich heden nog de weelde veroorloven, hem een bijtend woord toe te voegen, zonder dat hij
er een scherp antwoord op mocht teruggeven. Doch zoo zou
het niet blijven; er zou verandering komen. Binnen drie
maanden, binnen drie weken misschien zou Galerius den
gouden scepter zwaaien, en wie was zijn schoonvader dan?
Een oud man, een afgeleefde grijsaard, die evenveel in het
midden kon brengen als een muilezeldrijver uit Bithynië.
Met den troonafstand behoorde Diocletianus tot het ver-
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ledene, en zou even weinig te zeggen hebben als de gebalsemde Caesars in hun weelderige graven,
Nog even geduld! En Galerius wist reeds, wie hij tot mederegenten zou aanstellen,
De Keizer zag hem scherp aan.
„Het is mij natuurlijk niet onverschillig, op welke wijze
het rijk na mijn troonafstand zal geregeerd worden."
Nu hief Galerius het hoofd met eenige verassing op.
„Hoe bedoelt ge zulks?"
„Het is een groot rijk met verre grenzen. Het is een zaak
van groot gewicht, wie uwe medekeizers worden."
„Ik hoop een goede keuze te doen."
„Waarin ik een woord zal hebben mede te spreken", hernam de Keizer met nadruk.
Het vonkte op in die oogen; het was de heerschersblik
van den stervenden leeuw.
Hij wachtte een wijle. Toen ging hij voort: „Maximianus
zal even als ik de teugels neerleggen."
Galerius toonde een groote verbazing, doch het was niets
dan veinzerij. Hij wist ter dege goed, wat in de stad der
zeven heuvelen en te Milaan, waarvan Maximianus zijn
residentie had gemaakt, geschiedde; Galerius had zijn kondschappers en verspreiders tot in de geheime raadzalen,
Bij den Keizer werd de herinnering aan de oude wapenbroederschap voor een oogenblik weer levendig.
„Het zal Maximianus, den overwinnaar van Bagauden,
Germanen en Mooren, niet licht vallen, van zijn Praetoriaansche legioenen afscheid te nemen."
Het liet Galerius koud; zulke gemoedelijke overwegingen
waren hem vreemd. Hoe de wereld zou worden verdeeld,
en wie de regeerders zouden zijn, was voor hem de hoof dzaak.
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„Zal mijn neef Maximinus Daza tot Caesar van het Oosten
worden verheven?"
„Het is een ruwe krijgsman", antwoordde de Keizer nadenkend; „het is de vraag, of hij zijn naam kan schrijven.
Maar ik heb aan hem gedacht, wezullen hem nemen. Constantius Chlorus blijft regeerera in Gallig en ontvangt den
Caesarstitel."
„Mag ik een opmerking maken?"
„Spreek openhartig I Ik weet, dat gij niet tot de vrienden
van Constantius behoort."
„Het raakt ons gesprek tijdens de wapenschouwing."
„In hoeverre?"
„Gij hebt gezegd, dat de christenvervolging een mislukking dreigt te worden."
De Keizer was nieuwsgierig, waar Galerius heen wilde.
„Ik heb het ontkend, machtigste Keizer."
„Ten onrechte."
„Later heb ik over uw woorden nagedacht, en ben tot de
slotsom gekomen, dat die mislukking mogelijk is."
„Ge zijt wel spoedig veranderd."
„Het is geen dwaasheid, de woorden van een wijs man
te overwegen, o Keizer. Nochtans meen ik, dat de reden der
mislukking elders zou zijn te zoeken dan gij meent."
„Waar ligt die reden dan?" vroeg Diocletianus op levendigen toon.
„Bij de groote drijf jachten wordt het wild omsingeld."
„Ik begrijp u reeds", viel de Keizer hem driftig 'in de rede.
„Laat ik dan maar dadelijk zeggen, dat ik een vaste meeping
heb op dit punt."
„Galllë ligt open voor de vervolgden."
„En om zulks te keeren, zou ik Constantius Chlorus afzetten?" vroeg de Keizer op hoogen toon.
„Zulks bedoel ik niet, maar hij behoort gewezen te worden
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op zijn verplichtingen jegens den staat. Edicten worden uitgevaardigd, om nagekomen te worden."
Het was een argument, dat voor een man als Diocletianus,
die een sterke handhaver der wetten was, moest klemmen.
„op Constantius' bevel zijn er Christentempels gesloopt",
zeide hij.
„Een drietal", antwoordde Galerius op schamperen toon:
„en weet ge, hoeveel nieuwe er zijn verrezen? Minstens een
dertigtal."
„Ge zijt wel goed op de hoogte", spotte de Keizer.
„Het rijksbelang weegt me zwaar."
„De Keizer verhief zich gramstorig in zijn zetel.
„Is zulks als een verwijt aan mij bedoeld?"
Galerius sloeg de oogen neer. Hij moest voorzichtig zijn;
deze geduchte schoonvader was in staat, op zijn besluit van
troonsafstand terug te komen. Hij haastte zich, aan het
gesprek een wending te geven.
„Wien hebt gij tot Caesar over Italia en Afrika bestemd?"
„Maxentius is niet bruikbaar", antwoordde de Keizer op
vasten toon, „en als ik hem voorbij ga, moet ik Constantijn
eveneens passeeren, ten einde het staatkundige evenwicht
niet te verstoren."
„Galeries' gelaat verhelderde. Maxentius, de zoon van
Maximianus, paste hem niet, en Constantijn paste hem nog
minder."
„Weet ge een geschikten Caesar voor Italia?" vroeg de
Keizer.
Galerius was met het antwoord niet verlegen.
„Severus."
„De Keizer knikte met het hoofd.
„Ik had denzelf den op het oog. Welaan— zoo zal het
zijn!"
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Voor den laatsten keer besliste hij over het lot der volken,
en Galerius, die na hem de machtigste man was van het
wereldrijk, gehoorzaamde hem evengoed als de eenvoudigste
wijngaardenier van Nicomedië.
** *

Men staat verwonderd en verbaasd, dat Diocletianus het
klaar speelde, zooveel jaren te regeeren over regenten, die
hij zoo groote macht had toegekend. Hij had hen zelfs gelast, met hun legers in elkanders gebied te trekken, indien
het belang des Rijks zulks vereischte,
Welk een gevaar schuilde er in, waar deze regenten zoo
naijverig waren op elkanders macht! En hij ontzag hen niet,
Galerius moest, met het geheele leger tot getuige, meer dan
eens harde, striemende woorden van zijn meester in ontvangst nemen.
En toch bestond er al die jaren de voortreffelijkste eendracht. Wat van Diocletianus kwam: de moeilijkste krijgsplannen, de bedenkelijkste bevelen, zij werden in alles met
kinderlijke onderworpenheid gehoorzaamd; hij was het
brein, het hoofd en de ziel van alles ... .
„Zij zagen tot hem op", zoo drukte Aurelius Victor zich
uit: „als tot een Vader, tot den hoogsten god. En wat dit
zeggen wil, wordt eerst duidelijk, als men den familiemoord
vanaf Romulus tot op onze dagen daarnaast houdt."
Toen Galerius het Keizerlijk Paleis verliet, zag hij over
alle hoofden heen in een schitterend verschiet, met zichzelve
als de Imperator op den gouden troon van Augustus. En dit
verschiet was nabij. Den 1 sten Mei zou Diocletianus te
Nicomedië, Maximianus te Milaan plechtigen afstand doen
van den troon,
Galerius begon ineens hardop te lachen. Het verhevene,
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het ontzaglijke kreeg voor zijn oog een kluchtige zijde. Zijn
schoonvader, die zijn naam met een ijzeren stift voor altoos
in de wereldgeschiedenis had ingegrift, zou ambteloos burger
worden. De man, voor wien de morgen- en avondoffers
waren opgestegen, de Koning der volken zou eindigen als
groenteboer in een stillen uithoek van Dalmatia... .

HET KRUIS IN DE WOLKEN. 9

HOOFDSTUK KV.
List tegen geweld.
Op een verhooging, vlak bij Nicomedië, deed keizer Diocletianus, omringd door de helden, waarmede hij zijn overwinningen had behaald, afstand van den troon. De keizerlijke diadeem schitterde voor den laatsten keer om zijn
slapen.
De heraut deed onder trompetgeschal het saamgestroomde
volk kond, hoe deze Keizer een vader was geweest voor
zijn onderdanen, en hoe hij altijd had geijverd voor de
glorie van het Rijk.
Stoere krijgers, wier gelaat de litteekenen droegen van
roemrijke veldslagen, brachten hem een laatste hulde. Hun
oogen waren vochtig, en zij drukten de hoop uit, dat de
gunst der goden hem mocht vergezellen naar het stille landgoed, waar hij zou uitrusten van de vermoeienissen der
regeering.
Galerius zelf was bewogen, toen de Keizer hem den
gouden scepter reikte. Hij kuste de keizerlijke hand.
Nooit hadden de vele duizenden die waren saamgestroomd, om dit plechtig tooneel te aanschouwen, iets
dergelijks bijgewoond. Men begreep het niet en verstond
het niet, dat de Keizer vrijwillig afstand deed van een macht,
die hij zooveel jaren met al de krachten van zijn geest had
gehandhaafd.
Een strenge Grieksche wijsgeer, die zich tusschen de
menigte bevond, verklaarde, dat de Keizer al het ijdele
dezer wereld had ingezien, en nu als een stoicijn, als een
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verachter van al het stoffelijke en zichtbare, zijn dagen wilde
besluiten. Anderen beweerden, dat hij in een vlaag van
kindschheid dit besluit had genomen.
Er waren ook Christenen onder de menigte. De man, die
de puinhoopen zijner kerk met rouwfloers had omhangen,
was er een van. Zij hielden zich verborgen; velen huisden
in de bosschen, in de spelonken; op dezen dag echter waren
zij uit hun holen te voorschijn gekomen.
Zij beschouwden de troonverwisseling met gemengde gevoelens. Sommigen schepten moed; de storm der vervolging
zou nu luwen. Doch anderen, die Galerius beter kenden,
vreesden, dat de oven der beproeving nog driemaal heeter
zou worden gestookt. Salomo sloeg hen met geeselen; Rehabeam zou hen met schorpioenen kastijden; dat vreesden
zij. En hun vrees was gerechtvaardigd.
Het was nauwelijks drie weken later, dat Constantijn,
terugkeerend van de legerwacht, aan de deur van zijn
woning door Aleander, zijn slaaf, met alle teekenen van
groote bezorgdheid werd ontvangen.
Aleander was een der weinigen, die door hun eigenaren
beschermd, tot heden voor de vervolgingen waren gespaard
gebleven.
„Wat hebt ge, Aleander?" vroeg de hoofdman; „maak
het kort, want mijn tijd is zeer beperkt."
Constantijn had dezen avond nog drukke bezigheden, en
hield er niet van, ze uit te stellen. Vandaar zijn kort aangebonden vraag.
„Het onheil nadert u, o Hoof dman."
Constantijn zag den spreker met groote bevreemding aan.
Hij had zich ,den laatsten tijd volstrekt veilig gevoeld.
„Ge ziet spoken op den helderen middag", zeide hij ongeloovig: „welk onheil bedreigt mij dan?"
„Caesar Galerius wil u in hechtenis nemen."
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„MO"

De vorige week had Galerius een feestmaal gegeven aan
de grooten des Rijks, en Constantijn was een der genoodigden geweest. De gastheer had hem tal van vriendelijke
woorden toegevoegd, en gezegd, dat hij spoedig tot zijn
vader zou mogen terugkeeren. „Uw vader zal verheugd zijn",
had hij gezegd, „maar wij, uwe vrienden, zullen u slechts
noode zien gaan."
„Ik denk, dat ze u iets hebben wijsgemaakt, Aleander."
„Ik weet het zeker, o heer; ik weet het uit de vertrouwdste
bron."
„Ik ben werkelijk benieuwd naar die bron."
„Kent ge Dionysius, een huisslaaf van den Caesar?"
„Ik ken hem niet."
„Door uwe tusschenkomst is hij een keer vijftig geeselslagen ontloopen — kunt ge u het geval niet meer herinneren?"
De hoofdman begon te lachen.
„Ik herinner mij het geval met een slaaf, die van diefstal
was beschuldigd, en wiens onschuld ik kon aantoonen."
„Die was het", hernam Aleander op haastigen toon; „die
slaaf was Dionysius."
De zaak begon den hoofdman toch belang in te boezemen.
„Heeft die slaaf het u gezegd?"
„Ja, o heer."
„En hoe kwam hij aan dat nieuws?"
„Hij wil huwen met een slavin van Maxentius, den hoof dman der lijfwacht; deze slavin wist het uit afgeluisterde gesprekken."
Constantijn dacht na; zijn gelaat kreeg een ernstige plooi.
„Maxentius moet mij dus in hechtenis nemen."
„Morgen in de vroegte."
„Dat gaat dan al heel vlug", meende de hoofdman met
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zijn gewone koelbloedigheid. „Volg mij, Aleander, en ontsteek de lamp, want de dag is gedaald 1"
En de slaaf ontstak de kunstig bewerkte, koperen olielamp.
Constantijn ontgespte zijn lang ruiterzwaard, en zette zich
neder in den ruststoel, terwijl Aleander, de naakte armen
over de borst gekruist, in deemoedige houding voor zijn
gebieder stond.
Constantijn dacht na over de mededeelingen van zijn
slaaf, en de in 't oog loopende vriendelijkheid van Galerius
kwam voor hem thans in een ander licht te staan. Zijn vlug
bevattingsvermogen dacht aan andere dingen, die men in 't
gewone leven beuzelingen zou noemen, maar waarachter
thans een doodelijke ernst schuilde.
Hij schoof een zetel bij zijn schrijftaf el, en begon met het
sorteeren van eenige perkamenten, die daar lagen. Een gedeelte verscheurde hij tot kleine snippers.
De andere stak de hoofdman bij zich. Uit een verborgen
hoek haalde hij een bundel handschriften.
„Weet ge wat deze bundel bevat?"
„Gij hebt het mij eens gezegd, heer Hoofdman. En den
verborgen hoek hadt ge mij ook aangewezen, indien u een
ongeluk mocht overkomen. Het zijn de heilige Handschriften,
die de eerwaarde Vader Anthimus u toevertrouwde."
Peinzend rustte het oog van den hoofdman op den verzegelden bundel.
„Waarom zijt gij een Christen, Aleander?"
„Omdat ik in Christus als mijn Heiland geloof. Hij sprak
tot mijn ziel: Geloof in Mij, en ge zult verlost zijn van de
schuld en de banden der zonde, en ge zult vrij zijn,"
„Maar ge zijt nog mijn slaaf."
„Ik bedoel de geestelijke slavernij, die honderd- en
duizendmaal erger is dan de ergste aardsche slavernij."
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De oogen van den Griek schitterden, toen hij deze woorden sprak.
„Het Evangelie, dat de voortreffelijke Lucianus mij verkondigde, zonk als een kiemkrachtig zaad in den akker mijns
harten, Toen nam ik Christus aan, en nu heb ik alle menschen lief."
„Gij zijt een goede meester", vervolgde de slaaf met een
dankbaren blik. „Toen gij mij op de groote slavenmarkt te
Antiochiê kocht, verlostet gij mij uit de handen van een
harden meester."
„Hebt gij dien harden meester lief gehad?"
„Ik haatte hem met een bitteren haat."
„En gij beweert, alle menschen lief te hebben?"
„Toen was ik nog geen Christen; thans zou ik hem liefhebben. Maar aan u ben ik bovendien . verbonden door de
sterkste banden der dankbaarheid; gij zaagt mijn smeekenden blik, en kocht mij."
„Ge hebt mij zooeven gewaarschuwd voor een dreigend
gevaar. Ik zal aanstonds onderzoeken, of de waarschuwing
op goede gronden berust. Is ze juist, dan schenk ik u de
vrijheid."
„o Hoofdman, doe dat riet!"
Hij wierp zich aan de voeten van zijn meeester.
„Doe dat niet!"
Constantijn was ten uiterste verwonderd.
„Christus kocht mij vrij; daarom wil ik zijn slaaf zijn —
dat is mijn wil. Gij, goede Meester, kocht mij los van mijn
beul; daarom wil ik uw slaaf blijven — dat is mijn wil."
Constantijn reikte hem de hand.
„Dan zult gij mijn slaaf zijn en mijn vriend — nu en
altoos! Zeg mij thans — weet ge de reden, waarom Caesar
Galerius mij in hechtenis wil nemen?"
„Maxentius heeft hem aangespoord."
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„Ik meende, dat de verstandhouding tusschen beiden
veel te wenschen overliet."
„Bedenk, dat Maxentius zijn schoonzoon is, en beiden
weten, dat uw vader geen Christen vervolgt."
Hij dempte zijn stem, en zijn schrander oog zag zijn meester aan.
„Caesar Galerius vreest u bovendien op zijn gouden
troon."
Constantijn bezat een eerzuchtig gemoed, en de vrees van
den Caesar was een onbedoelde hulde.
„Wat wil Galerius met mij doen?"
Nu begonnen de lippen van den slaaf te sidderen, en zijn
oogen vulden zich met tranen.
„Spreek vrij uit, Alexander!"
„Hij wil u laten overbrengen naar de bergwerken van
Phaton in Palestina."
„Is het daar zoo erg?" vroeg de hoofdman, schijnbaar
kalm, maar zijn gelaat was toch verbleekt.
„Het is een langzame doodmarteling", steunde de slaaf,
„ ede werkers in die bergwerken worden blind en krankzinnig."
Constantijn's oogen fonkelden van toom en verontwaardiging.
„Indien mijn vader met zijn dappere Galliërs zich in de
nabijheid bevond, zou ik durven zweren bij den zonnegod,
dat Galerius het niet zou wagen, de hand te slaan aan den
zoon van Constantius Chlorus."
„Mijn dag is nog niet gekomen", zeide hij tusschen de
tanden door, meer tot zichzelve dan tot Aleander.
Nu kwam een andere geweldige gedachte bij hem op. Hij
haalde den blank geslepen, vlijmscherpen dolk uit den gordel en legde hem op de tafel.
„Ziet gij dezen dolk, Aleander?"
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De slaaf zag zijn meester in de oogera. Hij schrok van die
oogen — zoo doordringend waren ze op hem gericht. En een
vaag besef van hetgeen er in het hart van zijn meester omging, deed hem rillen.
„Luister nu goed!"
„Ik luister", antwoordde Aleander met haperende stem.
„Caesar Galerius zal morgenochtend aan zijn god het morgenoffer brengen. Dan komt er een oogenblik, dat geen lijfwacht hem omringt, Stoot hem dan dezen dolk in de borst,
en gij zult uw meester en de Nazareners hebben gered."
De slaaf sloeg de handen als in wanhoop boven zijn hoofd
te zamen.
„Het kan niet, o heer, De prijs is te hoog."
„Durft ge niet? Ik heb mijn vrienden in de stad, en het
snelste ros zal tot je beschikking staan, om te ontvluchten."
De slaaf schudde heftig met het hoofd.
„Het is geen vrees, die mij bezielt, maar het is niet geoorloofd,"
„Waarom niet?"
„Het is een sluipmoord; God verbiedt den sluipmoord."
„Dat is het dan weer!" brieschte de hoofdman, „Jullie
christendom kweekt zwakke vrouwen. Ge laat u als lammeren naar de slachtbank leiden. De ootmoed en de lijdzaamheid worden christelijke deugden genoemd, maar ik verfoei
ze — verstaat ge nu? En de Gallische Christenen, die onder
de vaandels van mijn vader dienen, verfoeien ze ook. Ze
vechten als leeuwen."
„In een eerlijken strijd, o Hoofdman, maar wat gij mij
oplegt is een sluipmoord."
Constantijn doorwandelde, de handen op den rug, met
driftige groote stappen het vertrek. Toen bleef hij vlak voor
Aleander staan,
„Ge kunt kiezen", zeide hij met vreeselijke stem; „ge stoot
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dezen dolk den dwingeland in de borst, of ik stoot jou den
dolk in den borst om mijner eigen veiligheid wil. Want
altoos zou mij, zoolang ge leeft, het gevaar boven het hoofd
hangen, dat gij mijn voorstel aan Galerius zoudt verraden."
Was dat dezelfde man, die zoo pas, met bewogen hart,
dezen slaaf zijn vriend had genoemd?
Hij hief den dolk op. Onheilspellend flikkerde het wapen
in het licht der lamp, en de macht eener persoonlijkheid,
die eens over vele volkeren zou heerschen, kwam met de
kracht van een orkaan op den weerloozen slaaf aan.
Maar hij was niet weerloos. De geestelijke wapenrusting
dekte hem. En hij doorstond den orkaan.
Hij zag den hoofdman aan met een langen, droeven blik.
„Gij kent ons, de discipelen van Jezus, niet", zeide hij
op zachten maar vasten toon; „hadt ge ons gekend, dan
zoudt ge uw bedreiging niet hebben geuit, Wij verraden
onze meesters niet."
Hij bood zijn naakte borst aan zijn meester.
„Stoot toe, o Hoofman, indien gij in mij een verrader
ziet! Zoo mijn bloed uw zorgen kan verminderen, dan
geef ik blijmoedig mijn leven. En mijn laatste snik zal een
gebed zijn voor u."
Er lag iets roerends op het gelaat van den slaaf; een
trek van onbegrensde toewijding, die God en Christus verheerlijkte,
Lang zag de hoofdman zijn dienaar aan. Toen borg hij
met een snelle beweging den dolk in den gordel.
„Nu weet ik waarlijk", zeide hij: „dat ge een voortreffelijke leer huldigt. Gij hebt gelijk; de sluipmoord is verfoeielijk."
En hij kuste den armen christenslaaf op het voorhoofd.
Toen Maxentius den volgenden morgen, vergezeld door
een afdeeling zijner lijfwacht den gehaten vijand in hech-
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tenis wilde nemen was Constantijn niet meer te vinden.
Hij was ontsnapt, en zijn beide slaven waren eveneens
verdwenen.
Het was een harde teleurstelling, maar de voorsprong
kon onmogelijk groot zijn, want gisteravond was Constantijn nog in de nabijheid der renbaan gezien. Het vermoeden
lag voor de hand, dat hij over de zee van Marmora was
ontvlucht, en met een scheepsgelegenheid de kust van
Gallig zou trachten te bereiken.
Het vermoeden werd zekerheid, toen Dentatus met het
bericht kwam, dat Manlius, de andere slaaf van Constantijn, in de tweede nachtwake een Fenicischen schipper
uit zijn zoete nachtrust had gewekt, en dit vaartuig aanstonds onder zeil was gegaan. Het was „de Zon van
Tyrus."
Onmiddellijk werd de jacht begonnen met zes keizerlijke
jachtschepen en Dentatus had zich ingescheept op het
snelste dezer schepen.
Op de Hellespont werd „De Zon van Tyrus" ingehaald,
en Manlius bevond zichinderdaad aan boord. Doch van
Constantijn was geen spoor te ontdekken.
Manlius hing een verwonderlijk verhaal op, hoe hij zijn
meester zilver en goud had ontstolen, om te kunnen ontvluchten. Daarop had hij dit vaartuig gehuurd, en was met
den schipper overeengekomen, hem te Athene aan land
te zetten.
Dentatus geloofde geen woord van het geheele verhaal,
en den schipper, die het verhaal met de krachtigste eeden
wilde bevestigen, geloofde hij evenmin, Het schip werd op
het nauwkeurigst onderzocht; geen hoek werd overgeslagen, en alle kisten en vaten moesten geopend worden.
Hij liet alle manschappen van het schip aantreden, want
Constantijn kon zich hebben vermomd. Doch niemand was
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er van diens lengte, en het Iidteeken van de Thebaansche
catacomben op de rechterwang werd gemist.
Dentatus loofde hooge prijzen uit aan zijn manschappen,
indien zij den hoofdman ontdekten, en hij zelf was de
ijverigste van allen in het zoeken. Doch alles was vergeef sch; Constantijn werd niet gevonden, en bitter teleurgesteld, moest Dentatus „De Zon van Tyrus" laten schieten.
Toen de vloot van keizerlijke jachtschepen na den vergeefschen tocht terugkeerde in de haven, stond Maxentius
zijn dienaar reeds op te wachten.
„Het is een ijdele jacht geweest", zeide hij.
„Hoe weet ge dat?" vroeg Dentatus met groote verwondering.
„Dat zal ik je zeggen", antwoordde Maxentius, zich in
zijn woedende drift telkens verslikkend in zijn woorden.
„Dat wormstekige vaartuig van Tyrus was een krijgslist, om ons op het valsche spoor te lokken. Thans ben ik
beter ingelicht. De sluwe vos heeft van de postpaarden
gebruik gemaakt, om Caesar te bereiken. Zoo vluchtte hij
van station tot station, met telkens versche paarden."
„Waarom hem dan niet achterna gejaagd? De vermoeide
postpaarden zouden over enkele uren toch wel weer uitgerust zijn."
„Hij verlamde de spieren der achterpooten van de
paarden, die hij achter liet -- bij het zwaard van den god
Mars! we zijn met den listigen zoon van Constantijn
Chlorus nog niet klaar. Er moesten andere paarden worden
gezocht. Het kostte tijd en de vluchteling had natuurlijk
een belangrijken voorsprong gekregen. Ik wacht nu op
tijdingen, hoe de jacht is afgeloopen."
„Dat kan ik wel voorspellen", zei Dentatus.
„Ik ook", hernam Maxentius met een gramstorig gebaar.

HOOFDSTUK KVI,
De gemeenschap der heiligen.

Op een plein van Alexandrië, dat door Alexander den
Groote in den vorm van een Macedonischen ruitermantel
was aangelegd, stonden twee jonge varensgezellen met
elkander te spreken.
Ruim en wijd was het plein. Het werd gevormd door de
kruising van twee lange, breede, rechte straten; staande
op dit plein, kon een scherp oog door de vier stadspoorten
naar buiten zien.
Alexandrië had zich uit zijn jammer en ellende weer snel
opgeheven tot een der drukste en volkrijkste steden van
het groote wereldrijk.
Welk een vertier heerschte er! Men zag kramers, hun
waren uitventend in het Egyptisch en Syrisch, in het
Joodsch en Grieksch. Men hoorde twintig talen en honderd
tongvallen spreken.
Ruiters te paard, den blanken helm op het hoofd, die
voor de orde hadden te waken, doorkruisten de straten;
op hooge kameelen zaten Arabische Bedouinen; Ethiopische
slaven, het gelaat zwart als ebbenhout, droegen kostbare
draagkoetsen, waarin rijke kooplieden zaten: de geweldigen, wier schepen aan de poorten van Hercules en op de
Schelf zee en op de rivieren werden gezien. Hun blik omspande het geheele rijk; zij dreven zelfs handel met de
Barbaren, wier ontembare strijdlust onophoudelijk de Romeinsche grenzen bestookte.
Herders en veedrijvers dreven kudden van runderen en
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schapen naar de stallen, van waar zij, met bloemen bekranst, naar de altaren zouden worden geleid, om ze den
goden te offeren. Muildieren, zwaar met brood en lederen
zakken wijn beladen, schreden gelijkmoedig voort; er
waren tenten opgeslagen, waar vijgen en dadelen te koop
waren, terwijl vrouwen bezig waren, kleeren te wasschen
in den Nijlstroom; een Egyptenaar op een vlot, bestaande
uit een houten raam, gedragen door opgeblazen dierenhuiden, voer een vracht vruchten naar den overkant der
rivier. Een klein meisje met gitzwarte oogen en op bloote
voeten, wandelde blijde en onbezorgd langs den oever, een
vroolijk avondlied aanheffend.
De zon daalde ter kimme, en het zou spoedig avond zijn.
Het gewaad der varensgezellen was slechts een vermomming, De lange, rijzige gestalte was Constantijn, en de
andere was Aleander, zijn slaaf,
De hoofdman glimlachte, met een welgevalligen blik het
druk en bont vertier gadeslaande. En toen een mager man,
in de kleeding van een geleerde, hen voorbijkwam, zeide
hij schertsend: „We zouden hier nog geletterde mannen
kunnen worden, Aleander. Weet ge wel, hoe groot de
boekerij is van de Alexandrijnsche Bibliotheek? Ze bevat
zeven honderd duizend beschreven rollen, En dan is er
nog de tempel van Serapis met tweehonderd duizend
rollen; we bevinden ons hier te midden van een wereld
van geleerdheid."
Voor den vreemdeling, die zijn dorst naar wetenschap
wilde lesschen, borrelde in deze merkwaardige stad inderdaad rijke en overvloedige bronnen op. De scholen der
geleerden bloeiden er als nergens elders; zeventig bekwame vertalers hadden in deze stad een Grieksche overzetting der boeken van het Oude Testament bewerkstelligd.
Buiten de poort verrees de beroemde zuil van Pompejus,
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van rood graniet. De stadswijk Bruchion schitterde van
vorstelijke paleizen; aan de haven verrees de honderd
zestig meter hooge vuurtoren, het achtste wereldwonder
genoemd, terwijl zich in de nabijheid de stapelplaatsen bevonden van den Egyptischen en den Aziatischen handel.
Een arme schaapherder, die voorbijkwam, zag de beide
vreemdelingen onderzoekend aan, en bleef toen staan. Hij
maakte met den staf, dien zijn hand omklemde, eerbiedig
het teeken van een visch in het stof van het plaveisel.
Toen bukte Aleander zich, en maakte • naast het vischteeken het teeken des kruises, Zoo herkenden zij elkander
als volgelingen van Jezus van Nazareth.
„Aanstonds zal ouderling Phileas voor ons optreden",
zei de schaapherder: „wilt ge mij volgen?"
Aleander zag zijn meester aan. Het was goed. Hij mocht
met den schaapherder gaan.
Door een doolhof van nauwe straten en stegen bracht
de gids den Griekschen slaaf naar de vergaderplaats der
christenen; een oude, bouwvallige loods, vroeger bestemd
tot danszaal eener beruchte herberg.
Tersluiks, gedekt door de donkerte, die het schild is der
zwakken en vervolgden, slopen de Christenen uit verschillende richtingen naar deze zaal, waar vroeger de heidensche wulpschheid in hare afzichtelijke naaktheid was botgevierd, en thans de lofzangen Israëls werden aangeheven.
Van de vroegere leden der gemeente waren er niet velen
meer over. De storm der vervolging was er overheen
gevaren, Velen waren naar ,de kerkers en brandstapels
gesleept; anderen waren ontrouw geworden en verstoven
als het kaf. Wat zich thans in deze heidensche danszaal
vereenigde, kon beschouwd worden als het edelste koren.
Phileas was reeds aanwezig. Hij stond met enkele
broeders te spreken over het boek der martelaren, dat hij
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aan 't schrijven was. Het waren de bloedgetuigen, en schier
eiken dag vermeerderden de bouwstoffen.
Hij was meerdere malen ternauwernood aan de vervolgingen ontkomen en had er een voorgevoel van, dat de beul
een keer hem de pen uit de hand zou nemen, en een andere
hand zijn naam zou ingriffen in zijn onvoltooide martelaarskronieken.
Wanneer zouden ze voltooid worden? Wanneer zou aan
het woeden der Heidenen een einde komen?
Toen Phileas het woord richtte tot deze vergadering,
waren zijn oogen vochtig van teedere ontferming. Ach, het
was een droevig tafereel, dat hij voor haar ophing! De
gemeenten, van hun herders, hun ouderlingen en diakenen,
hun heilige boeken beroofd, zaten weenend neer bij de
puinhoopen hunner bedehuizen, terwijl het zwaard van den
beul zonder erbarming woedde.
Men had in Alexandrië den bitteren beker geproefd,
maar in Klein-Azië was het vreeselijker. Phileas sprak van
een stad, waar de overheid en de ingezetenen allen christenen waren. De stad werd door een leger omsingeld; zij
werd in brand gestoken, en alle ingezetenen, zelfs de zuigeling in de wieg tot den vuurdood gedoemd. Want alzoo had
het de machtige Keizer Galerius bevolen. En er steeg een
zacht gesnik op uit Ldeze vergadering, toen zij hoorde van
deze verschrikkingen.
Maar de getrouwheid van zoovele belijders rees als een
lichtende vuurkolom op uit deze duisternis van haat en
bittere vervolging.
De herders waren hun schapen in een heldhaftig geloof
voorgegaan, en met een psalmlied op de lippen hadden zij
den brandstapel beklommen. In hun deemoed waren die
belijders groot en sterk; zij waren gepantserd door het
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geloof en verzekerd van de overwinning: hun brekend oog
zag Christus in een gloed van onvergankelijk en troostend
licht.
„Broeders en zusters!" zeide Phileas: „wij hebben hun
sterven gezien, en mochten hun geluk niet in den weg staan.
Onze woonstede is nog in de vallei van de schaduwen des
doods, maar hun weg ging door vlammende poorten naar
het land der eeuwige rust, en onder de vervloekingen der
heidensche priesters en het getier der opgehitste menigte
zagen zij reeds de kusten van het vaderland."
Hier was een man aan het woord, die de diepten van
Satan en van het menschelijk leed had gepeild. Hij kende
de verdorvenheid, de innerlijke verrotting van het Heidendom, en roemde den grooten, goddelijken Geneesheer, die
den kanker kon uitsnij den, De trouwe gemeente luisterde
met eerbiedige verrukking.
Phileas vouwde priesterlijk de handen, en bad voor deze
gemeente onder het kruis. Het was een gebed als van
Daniël, toen hij neerdaalde in den duisteren leeuwenkuil.
En de gemeente antwoordde: „Amen! Amen!"
Toen hief zij haar Psalmen aan.
In den donkersten hoek der vergaderplaats, die slechts
door eenige brandende kaarsen werd verlicht, zat, door
niemand opgemerkt, een rijzig man met een prijzenden
baard. Toen Phileas sprak over de martelaren van Christus'
Kerk, gleed er een wondere, trillende aandoening over zijn
gespierd, door de zon zwaar gebruind gelaat. Daarna verzonk hij in een somber zwijgen.
Hij zong niet mee. En zijn „Amen!" op het gebed van
den ouderling klonk als een gesmoorden snik,
Phileas was aan 't einde zijner toespraak gekomen, Toen
richtte hij zich tot den donkeren hoek, waar de vreemdeling zat, en riep met luide stem: „Vader Antonius! Ik
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noodig u uit, een woord van troost te spreken tot deze
broeders en zusters!"
„Ik kan niet spreken, broeder Phileas", antwoordde de
aangesprokenene: „de keel is mij dichtgesnoerd."
„Gij zult spreken. De Hemelsche Vader verwacht, dat gij
het hart van zijn geliefde kinderen zult verkwikken."
De zachtmoedige stem had iets zielbewegends, dat onweerstaanbaar doordrong tot de diepste snaren der ziel.
Die snaren werden geraakt en gaven antwoord. En Antonius begaf zich met langzamen tred naar voren; naar de
verhooging, waar ouderling Phileas stond.
Er ging een zacht gefluister door de vroegere danszaal.
Men had zoo veel van dezen wonderbaren kluizenaar gehoord, dezen Egyptischen man, die zijn reusachtig vermogen
den armen had geschonken, die eer en aanzien bij de
menschen had veracht, om de onwaardeerbare, eeuwige
parel machtig te worden. Men noemde hem een tweeden
Elia in ijver voor de eere des Heeren; men vergeleek hem
met Johannes den Dooper, den boetgezant.
Zijn stem sidderde, toen hij begon — was dat de gevierde held der christenheid, die zijn volgelingen opriep,
om de woestenijen en de wildernissen te vervullen met den
lof des Heeren?
Hij stond daar met gebogen hoofd voor de gemeente.
Het was, alsof hij zich voor zijn strenge rechters bevond.
En het rood der schaamte steeg hem naar de wangen.
„Ik wilde mijn leven den Heere offeren", zeide hij: „op
den brandstapel, maar de Heere keurde mij de martelaarskroon niet waardig."
Hij sloeg zich op de borst, en barstte in snikken uit.
„Spreek voort, vader Antonius!" zeide Phileas: „het kan
uw gemoed verruimen."
Toen vervolgde Antonius:
HET KRUIS IN DE WOLKEN. 10
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„Ik begaf mij tot den Romeinschen proconsul, om hem
te verwittigen, dat ik een invloedrijk man was onder de
Nazareners.
„Hij antwoordde mij: „Ga tot den beroemden wijsgeer
Porphyrius van Tyrus, en gij zult genezen worden van de
dwaling uws wegs."
„Toen wendde ik mij tot den bevelhebber der Romeinsche krijgsmacht, en verzekerde hem, dat ik het off eren
aan de goden een gruwel vond voor God en menschen. Hij
antwoordde mij met de woorden van een Filistijnschen
Koning uit de oudheid, dat hij aan razenden geen gebrek
had, en mij aanstonds in den kerker zou werpen, als er
een veldtocht tegen de krankzinnigen zou worden geopend. En tot zoolang zou ik geduld moeten oefenen.
„Toen begreep ik, een verkeerden weg te zijn ingeslagen,
want de proconsul was met de vervolgingen niet ingenomen,
en de veldheer was onverschillig. Daarom wendde ik mij
tot een hoogen ambtenaar, die tevens een der felste
vijanden van het Christendom was, en hij veroordeelde mij
om langzaam door het vuur verschroeid, geroosterd en
verbrand te worden. Toen dankte ik mijn Heiland uit 's
harten diepsten grond, omdat Hij mijn offer wilde aannemen."
Hij zweeg eenige oogenblikken, en streek met de hand
over het hooge, vierkante voorhoofd als iemand, wien een
kostbare erfenis is ontgaan.
„Spreek voort, vader Antonius!"
„Ik zal het doen, al is het een bitterder zelfpijniging, dan
de slag met de geeselroede, waarmede ik mijn zondig
vleesch kastijd.
„De gerechtsdienaars leidden mij naar den brandstapel.
Er werden liederen gezongen in mijn hart, en ik zong mede.
Doch toen het vuur zou worden ontstoken, brak het volk
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door den muur van krijgslieden heen en slaakte mijn banden — de Heere had mijn offer verworpenl"
Ontroerd luisterde de vergadering.
Toen nam ouderling Phileas weer het woord,
„Waarom kwam het volk tusschenbeide, vader Antonius?"
De kluizenaar zweeg en sloeg de oogera neer.
„Wilt gij het niet zeggen? Mijn broeders en zustersi
Vader Anthonius zwijgt door den christelijken ootmoed,
die dezen held des Heeren siert. Doch ik gevoel mij geroepen, het u te openbaren, opdat gij hem in zijn goede
werken volgt, Het was dankbaarheid van dit volk, Hij
heeft hun hongerigen met brood verzadigd; den dorst hunner amechtigen gelescht. Hij verbond hun melaatschen en
verkwikte hun pestkranken — hij heeft meer gedaan dan
één onzer!"
En die zachtmoedige stem werd nog inniger, nog teederder, toen hij voortging: „Vader Antonius wil voor den
Heere sterven, terwijl Deze wil, dat vader Antonius voor
Hem zal leven, Rijs op, mijn broeder, uit den put der
moedeloosheid, waarin ge zijt weggezonken door uw eigenwilligheid, en verheerlijk met ons den Heere, want wat
Hij doet, is wel gedaan!"
Het was het rechte woord ter rechter plaats aan den
rechten man.
„Eerwaarde Vader!" werd er geroepen van alle zijden:
„we kunnen u nog niet missen — de Heere spare u tot in
lengte van dagen 1"
De blik van Antonius zwierf onrustig rond: als een vogel,
die de richting heeft verloren, Toen echter scheen er iets te
breken in het hart van den kluizenaar; het was de starre
trots van zijn eigenwilligheid.
„Broeders en zuster!" riep hij: „Jezus weet alle dingen;
Hij weet, dat ik Hem lief heb -- laten wij knielen!"
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Toen bad hij voor de knielende gemeente.
Een laatste lofzang werd aangeheven, en men drukte
elkander de hand ten afscheid. Het was een afscheid van
hartroerende teederheid, grootsch in zijn buitengewoner
eenvoud.
Zij zagen elkander misschien voor den laatsten keer -zie i zij waren als schapen te midden van de wolven. Zij
waren het afschrapsel, de vogelvrij verklaarden, en het
zwaard van den beul zweefde boven hun hoofd.
Het was het gemeenschappelijk gevaar, dat hen bedreigde, en dat den band der liefde nog vaster snoerde. Ook
waren hun harten gesterkt door de gemeenschap der
heiligen.
De herder, die Aleander tot gids had gediend, nam afscheid van den Griekschen slaaf.
„Is uw hart verkwikt?" vroeg hij met vochtige oogen.
„Het was hier een Bethel, waar wij God hebben ontmoet", antwoordde Aleander. En met gouden glans fonkelde voor zijn oogen de tekst, waarmede Phileas de samenkomst besloot: „Ziet, Ik ben met ulieden tot aan de voleinding der wereld."
Aleander keerde terug naar de herberg van zijn meester.
Boven den Nijl blonk de volle maan; de gebouwen wierpen
stille, scherpe schaduwen over de helder verlichte straten.
Plotseling hield de slaaf zijn tred in, zooals een mensch
doet, wiens oog iets buitengewoons ontmoet,
Hij verschuilde zich achter een pilaar. Toen sloop hij met
ijlenden tred langs de schaduwzijde der huizen verder. Zoo
bereikte hij zijn meester.
„O Heer", riep hij in groote ontsteltenis: „laten wij
vluchten, want ik heb hem gezien bij den tempel van
Bacchus."
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„Wien hebt gij gezien?"
„Dentatus."
Dentatus .... de sluipmoordenaar van de Thebaansche
catacomben; ede brandstichter van het Keizerlijk Paleis, de
speurhond van Maxentius!
„Dat wordt een jacht op leven en dood!" zei de hoofdman op ernstigen toon.

HOOFDSTUK KVII.
Door het oog eener naald.

Het was in de tweede nachtwake, dat Dentatus in een
opwinding, die hij nauwelijks wist meester te blijven, aan
het havenhoofd verscheen.
De hooge vuurtoren wierp zijn vredig licht ver over de
haven en hare talrijke schepen heen. Alles was in rust;
de Egyptische lastdragers sliepen; uit de verte werd het
droomerig lied van een kameeldrijver gehoord.
„Phalaris!"
Snel rees een donkere gedaante op, die zich had neergevlijd tegen een stapel handelswaren, die, door zeeschepen aangebracht, bestemd waren, op Nij lschepen en
door kameelenkaravanen naar het binnenland te worden
vervoerd.
Phalaris de slaaf stond in eerbiedige houding voor zijn
meester.
De „Poseidon" is vertrokken, mijn Meester."
„Ik vermoedde het wel — hoe laat?"
„Een half uur geleden."
„Zaagt ge verdachte personen aan boord gaan?"
„Twee varensgezellen, die den wiegenden schippersgang misten."
„Van welke statuur?"
„De één was lang en groot. Zijn gelaat zou den Griekschen beeldhouwers tot model hebben kunnen dienen, om
iets grootsch te scheppen."
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„Hebt ge nog iets bizonders waargenomen? Noemde de
kortste den groote niet zijn meester'?"
Phalaris schudde het hoofd.
„Hebt ge geen namen hooren noemen?"
„De langste wees naar een zwaar kabeltouw, dat op de
kade lag. „Pas op, Aleander", zeide hij : „en struikel er
niet over!"
„Weet ge zeker, dat die naam „Aleander" werd genoemd?"
„Tot twee keeren toe."
„Dan is het spoor gevonden! Bij de goden van Alexandriê — dezen keer zal het er heet naar toegaan, zoon van
den bleeken Constantius!"
Het werd licht in de oogen van Phalaris.
„0 Heer -- schenkt gij mij de vrijheid, als onze jacht
gelukt? Ik wees u toch het spoor."
„Dan zijt gij vrij."
De dankbaarheid blonk in Phalaris' oogen.
„Mijne bruid Leana, die in de gezegende velden van
Corinthe woont, wacht mij reeds sedert jaren met reikhalzend verlangen. 0 vrijheid — zoete vrijheid!"
Kort daarop werd op een der vaartuigen in de haven de
hamerslag van den stuurman gehoord. Het was het sein
voor de afvaart, en een rank gebouwd, lang vaartuig, een
triéris, stiet van den wal. Op den voorsteven prijkte de
vergulde Keizerlijke adelaar met uitgespreide vleugelen.
Het schip had drie dekken met riempoorten boven elkander
ter weerszijden; zestig gespierde roeiers sloegen gelijkmatig de riemen uit, alsof het één slag was.
Het vaartuig wendde den boeg naar de zee. Het zocht de
„Poseidon", en scheerde als een zwaluw over de zacht gerimpelde watervlakte,
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Aleander stond op de wacht op het achterdek van de
„Poseidon", ver en wijd breidde de donkere watervlakte
zich uit onder den effen, zwart-blauwen hemelkoepel. De
maan was ondergegaan, maar de glans der sterren verhelderde den nacht. Soms zag men ze schichtig verschieten,
alsof ze in een levendig spel gewikkeld waren.
Op de voorplecht bevonden zich de kapitein en Constantijn. De gezagvoerder: een korte, stevige gestalte met breede
schouders en een kloek, door wind en weer gebruind gelaat, verried in zijn gebaren de koelbloedigheid van den
zeeman, Hij was geboren op een Grieksch eiland, en verzekerde, dat het zeemansbloed reeds sedert eeuwen bij zijn
geslacht werd gevonden. Hij was in de beste luim, want
niets verdadhts werd vernomen, en zijn loon zou groot zijn,
indien hij de beide vluchtelingen veilig in een Gallische
haven deed landen.
Het loon kwam hem goed te pas, want al verklaarde hij
plechtig, dat zijn schip onovertrefbaar was in snelheid der
vaart, het werd noodig, dat het eens op de helling kwam,
om flink gekalefaterd te worden. De ribhouten moesten beslist eens worden nagezien.
Aan alles was te merken, dat hij met hart en ziel zijn
beroep lief had, Hij was een veel bevaren man, en kende
alle geluiden der Middenlandsche Zee.
„Ze is nu zoo mak als een schoothondje", zeide hij: „maar
ze kan spoken en razen, en door hare veranderlijke, wispelturige winden wordt ze gevaarlijk."
En hij vertelde aan Constantijn van de verraderlijke
grondzeeën, waartusschen een schip verzeild kan raken.
„Dan is scherp uitkijken de boodschap", meende de gezagvoerder,
De dag schemerde, terwijl de nevel kwam opzetten,
„Ik houd niet van den nevel", zei de kapitein, „maar
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dezen keer komt hij mij gelegen. Hij is de kostelijkste vermomming voor den vluchteling en tevens de goedkoopste,
en schuift zich als een gordijn tusschen ons en Dentatus in,
indien deze ons mocht vervolgen."
„Dat doet hij stellig", meende Constantijn.
Niets werd gehoord dan de gelijkmatige slag der riemen,
een zacht gekabbel tegen den boeg van het schip en de
heesche schreeuw van een watervogel.
Aleander stond nog steeds op zijn wachtpost. De dageraad kampte met den nevel, die daar straks was komen
opzetten, maar de hemel was helder en klaar; vroolijk tintelde de morgenster.
De gezagvoerder begaf zich tot Aleander.
„Hoort ge niets, Aleander?"
„Het geplas der riemen in de verte."
„Ik hoor 't ook."
En de kapitein ijlde naar beneden, om aan de vijftien
varensgezellen, die op de roeibanken zaten, te gebieden
de riemen in te houden.
Er werd aanstonds aan het bevel voldaan, en het schip
dreef langzaam voort op de vaart, die het nog had, en op
het windje in de zeilen.
„Men kan nooit weten", zei de kapitein, het opperdek
weer betredend; „we behoeven aan den vijand geen sein
te geven, waar we zijn."
En was 't geen vijand, zooveel te beter. Week de nevel,
dan was de vertraging weer licht in te halen.
De nevel week. Hij had beproefd, stand te houden tegen
de morgenzon, maar het was vergeefs. Zij boorde dwars
door het mistgordijn, en bescheen met een rooden gloed
de zee, de kust, terwijl de nevel als een grijs doek werd
opgerold. Toen zag Aleander een vreemd geblikker in de
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verte; hij verbleekte er van, en de gezagvoerder riep: „Aan
de riemen!"
„Het is „de Egyptische Panter"," zeide Aleander op ernstigen toon.
„Dentatus!" antwoordde Constantijn.
De kapitein keek naar de zeilen. Er was een lichte bries,
die de zeilen nauwelijks bolde. Soms schoot er een zachte
bries uit; dan klepperden ze.
„We zullen ze met water begieten", zeide hij; „het geringste zuchtje wind moet benut."
Hij was een man van aanpakken, en door zijn opgewekten
geest wist hij er in de moeilijkste en hachelijkste omstandigheden bij zijn manschappen den moed in te houden. Hij
gaf zelf het voorbeeld om de zeilen nat te maken, terwijl
Constantijn en Aleander wakker meehielpen.
Toen ijlde de kapitein weer naar de roeiers.
„Mannen", zei hij met een onverstoorbare kalmte: „we
worden achtervolgd. Gelukt het den vervolger, ons te
achterhalen, dan zullen we elkander gezelschap houden in
de woestijn van 't Moorenland, waar de lever van hitte
smelt — meer heb ik niet te zeggen."
De roeiers spanden hun uiterste krachten in, en de zeilen
bolden strakker.
„De afstand met den vijand wordt grooter", zeide Aleander, diep ademhalend.
De „Poseidon" kliefde den waterspiegel dat het schuim
opspatte voor den boeg, en de kapitein wreef zich vergenoegd de handen, Had hij niet drie maanden geleden op de
zee van Marmora met de „Poseidon" een eereprijs behaald?
Maar nu verduisterde zijn gelaat.
„Bij de goden van mijn vader!" riep hij, stampvoetend
van ergernis: „de partijen zijn te ongelijk. De vijand overvleugelt ons door zijn aantal."
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Het gaf niets. En al toonden de roeiers van de „Poseidon"
bovenmenschelijke inspanning, de afstand kromp weer in.
Van het keizerlijke jachtschip kon men de „Poseidon" reeds
beroepen.
„Binnen weinig oogenblikken zal de „Panter" ons hebben
ingehaald", meende Constantijn.
Geen spier van zijn gelaat vertrok, Hij nam den dolk uit
den gordel, en onderzocht de scherpte.
„Ik weet een weg, Aleander", zeide hij zacht: „om niet
in Maxentius' handen te vallen."
„0, mijn Meester", klaagde de slaaf: „weet ge dan geen
anderen weg?"
De hoofdman klopte hem vertrouwelijk op den schouder.
„'t Is nog niet zoo ver, Aleander. Ik beloof je: ik doe het
slechts in 't uiterste geval."
„Kapitein", zei de hoofdman: „de „Panter" maakt aanstalten ons met haar scherpe nebbe in den grond te boren."
„Ik denk het ook", was zijn goedmoedig antwoord: „of 't
lukken zal willen we afwachten. De „Poseidon" luistert
naar het roer als een koetspaard naar den teugel."
Van het jachtschip klonk een trompetstoot.
„Geeft u over", riep een sterke stem: „en allen wordt
lijfsbehoud toegezegd, indien ge Constantijn, Chlorus' zoon,
uitlevert !"
Het was Dentatus, die deze woorden sprak. De voldoening om de geslaagde vervolging stond in hoonende plooien
om zijn mond gegrift. Hij hield het hoofd vooruitgestrekt,
en zijn oogen fonkelden als die van een roofdier, dat bloed
heeft geroken.
„In wiens naam komt ge?" vroeg de kapitein.
„Dat ziet ge aan de Keizerlijke vlag."
Het tweegesprek verstomde.
„Pas nu op uw tellen, stuurman!" zei de kapitein. „De
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ligging van den „Panter" is ongunstig om te rammen — ge
hebt een goede kans."
De man aan 't roer verstond de stuurmanskunst. De
hongerige snebbe van den „Panter" deed een stoot in 't ijle;
men hoorde het breken van versplinterende roeispanen, en
het jachtschip schuurde langs de „Poseidon" voorbij.
„Meesterlijk gedaan, stuurman!" riep de kapitein. Hij
klapte in de geteerde handen, en zijn verweerd gezicht glom
van genoegen.
De „Poseidon" had thans een kleinen voorsprong gekregen; het was zaak, er partij van te trekken. De roeiers
spanden hun uiterste krachten in.
Doch toen de gezagvoerder naar de zeilen keek, fronste
hij de zware wenkbrauwen. De wind was gaan liggen; het
was bladstil geworden, en slap hingen de zeilen: als het
zwarte laken over een doodkist.
„Hier baat geen zeemanskunst", zei de kapitein met
gramme stem, het kaneelhoutje wegwerpend: „nu gaan ze
ons enteren."
Constantijn trok zijn zwaard. Een sombere vastberadenheid teekende zijn gelaat; hij zag, hoe op de „Egyptische
Panter" de riemen werden ingelegd.
De kapitein van de „Poseidon" was naar beneden gegaan,
om de roeiers te wapen te roepen. De stuurman had zijn
roer verlaten en stond op het voordek, met een ijzeren
knots in de hand.
„Waar is Aleander?" vroeg de hoofdman.
„Ik weet het niet", antwoordde de stuurman kortaf, de
oogera strak op het vijandelijk schip gericht.
Op dit oogenblik werd er een zonderlinge verwarring
bespeurd rap den „Panter".
„Schipper", riep de stuurman van de „Poseidon": „Ziet
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toch eens! Begrijpt ge dat? Waarom talmt de vijand? Bij
Hercules — hij schept water."
De kapitein was een oogenblik verwonderd. Toen antwoordde hij met een grimmig welbehagen: „Waren hier verborgen klippen, dan zou ik denken, dat hij zich lek heeft
gestooten op zoo'n klip. Maar ze zijn hier niet; het is mij
volmaakt onbegrijpelijk. Maar dit zie ik, dat hij moet pompen of verdrinken -- roeiers! aan de riemen! Wij ontsnappen den dans!"
De roeiers snelden naar de roeibanken, toen twee zwemmers het hoofd boven het water ophieven.
„Aleander — zijt gij daar?" riep Constantijn.
„Haalt eerst den andere op", antwoordde Aleander: „de
man kan niet meer."
Hij sloeg de handen aan den scheepswand, en wachtte,
tot de andere binnen boord was, Toen werd hij aan boord
geholpen, en de bijl hing aan zijn gordel. En de hoof dman
begreep met den snellen gedachtengang, die hem eigen was,
ineens alles.
„Het was heel eenvoudig, Hoofdman", zei Aleander; „ik
zwem als de beste, en dook onder den buik van den
„Panter". Ik hakte een gat in zijn zijde, en bemerkte tot
mijn voldoening, dat een tweede gat niet noodíg was."
„Ge hebt je als een held gedragen, en je meester gered
— wie is deze vreemdeling, Aleander?"
„Ik weet het niet, o Heer; hij sprong v an boord van den
„Panter."
„Mijn naam is Phalaris", zei de vreemdeling; „ík behoor
tot de slaven van Dentatus,"
Hij wierp zich aan de voeten van den hoofdman en
smeekte om leven en vrijheid.
„Dat zult ge met onzen schipper hebben uit te maken",
antwoordde de hoof dman.
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Phalaris had het nooit beter kunnen treffen.
„Een mijner bootsgezellen is ziek", zei de gezagvoerder;
„wilt ge zijn plaats innemen, dan is het in orde -- zijt ge
een Griek? Ja? Nu, dan zijn de goden je genegen op dezen
dag. Wij steken thans over naar de Grieksche kusten."
De wind kwam opzetten en bolde de zeilen van de
„Poseidon". De golven zwollen aan; aan den horizont
werden de masten en wimpels van groote, Romeinsche
koopvaarders gezien. De „Poseidon" begon te trillen van
vreugde onder den druk der zeilen en den gelijkmatigen
slag der riemen, terwijl de roeiers een vroolijk zeemanslied
aanhieven.
Van de Keizerlijke triéris was niets meer te zien dan een
nietige stip, en met opengescheurde buik zocht de „Panter"
de Afrikaansche kust.

HOOFDSTUK XVIII.
Het vaste besluit.

Als een stille beek tusschen bloemrijke oevers gingen
de dagen voor Gunther voorbij op het groote landgoed van
den rijken Camillus. Op een mijl af stands van de villa,
die Camillus en Virginia bewoonden, was hem een klein
jachtslot ingeruimd; eenige slaven waren ter zijner beschikking gesteld, en er ging geen dag voorbij, dat hij zijne verloofde niet ontmoette.
Te paard maakten zij samen lange tochten in het wonderschoone landschap. Toen de herfst kwam, werden er groote
jachtpartijen gehouden, waarbij Gunther en Virginia niet
ontbraken,
Zij noemde hem haar ridder en haar held, en mocht er
iets aan haar levensgeluk haperen, dan zou het dit zijn,
dat haar verloofde naar haar meening te gemeenzaam omging met de Christenslaven van het landgoed.
Van meet aan had haar zulks gehinderd; het ontstemde
gedurig haar fier, Romeinsch gemoed, en met de oprechtheid, die haar kenmerkte, had ze hem zulks gezegd, meer
dan eens.
Doch het had haar niet gebaat, Integendeel: haar verloofde had getracht, haar over te halen, zich aan te sluiten bij
de Nazarener-secte, die zij zoo diep verachtte. Hij had uitdrukkingen gebezigd, die zij niet verstond, en den Nazarener als den Heiland genoemd van een verloren menschheid.
0 neen, zij wilde geen Christin worden. Ootmoed, zelf
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verloochening en werelverzaking hield ze voor dwaze martelingen, en zij roemde Nare ei gen goden.
Daar gaapte de klove, Hun levensbeschouwingen druischten tegen elkander in. Maar de liefde hoopt, en zooals
Gunther hoopte, dat zij beiden nog eenmaal één zouden
worden in het allerheiligst geloof, hoopte het meisje, dat hij
van zijn geloof zou afvallig worden.
Hij zou de eerste niet zijn, die zijn geloof afvallig was
geworden. Zij had dezer dagen nog aan Gunther verteld,
hoe een voornaam Romeinsch ridder om een erfenis zijn
geloof had af gezworen.
Zij deelde hem geen nieuws mede; hij wist het reeds;
die ridder had den goden geofferd, En de oude, grijze
vader, die een Ch ri sten was, had gezegd: „Dat is erger dan
de dood."
***

Het was op een avond, dat het meisje zeide: „Gunthio,
laten wij nog een wandeling doen!"
Het was een wonderschoone avond en bladstil; de volle,
rijpe druiventrossen glansden in het avondlicht,
Geen zuchtje bewoog de bosschen van mirte- en laurierboomen, en in deze stilte werd het tjilpen gehoord der gierzwaluwen, die in pijlsnelle vlucht met hun jongen langs
de bijgebouwen scheerden van de groote boerderij.
Langs die bijgebouwen wandelde thans het jonge paar.
De hoenders begaven zich naar het roest, en een schaar
blauwgevederde duiven kwam aangevlogen van de wit
geverfde duiventil, toen ze het meisje zagen.
„Wacht!" zei ze: „ik mag ze toch niet teleurstellen!"
En zij ijlde naar een schuur, vanwaar ze met een groote
kom, gevuld met koren en mais, terugkwam.
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Zij zette zich neder. De duiven fladderden om haar heen,
zetten zich op haar schouders en aten uit haar hand.
Gunther wilde haar voorbeeld volgen en lokte de duiven.
Doch het baatte hem niet. Schuw ontweken zij den grooten,
langen man.
„Ze kennen je nog niet, Gunthio. Ge zijt voor hen nog een
nieuweling. Al het onbekende, al het nieuwe maakt schuw."
Nu wierp ze de geheele kom leeg en rees weer op.
Zij strekte de armen uit en klapte in de handen.
„Ik heb niets meer", zeide ze: „ziet maar, duifjes, mijn
open handen!"
Ze sprak tot de duiven als tot haar vriendinnen. En ze
begrepen haar. Zij streken neer op den grond, en pikten
het koren en de mais schoon op.
Het dagwerk was afgeloopen. Op lange houten sleden
lagen de ploegen, waarmee de knechten terugkeerden v an
de akkers. Sterke ossen trokken de sleden.
Een der opzichters kwam voorbij. Hij wachtte even, want
in de verte naderde Alfonsus de geitenjongen. Hij had een
grooten herdershond bij zich, en dreef met langzamen tred,
een lustig deuntje fluitend, de geitenkudde naar de stalling.
De opzichter was al heel slecht geluimd, al was het een
wonderschoone, stille avond.
„Schiet dan toch op!" gromde de opzichter. „De runderen
en de schapen zijn reeds binnen -- gij zijt altoos de laatste,
luiaard!"
Alfonsus was nooit om een antwoord verlegen.
„De avond is zoo schoon, opzichter, en de geiten graasden
nog zoo rustig; het ging me aan het hart, ze reeds naar
den stal te drijven."
„Zwijg!" bulderde de opzichter. „Ge hebt je tijd weer
liggen verslapen tegen de helling van een heuvel en de
avond heeft je verrast."
HET KRUIS IN DE WOLKEN. 11

162
De strafpredikatie zou nog langer hebben geduurd, indien
de tynsinner den opzichter niet had aangesproken. De
jongen wierp een sluikschen blik naar beiden; een stil
vermaak blonk uit zijn guitige oogen, want de tynsinner en
de opzichter konden het niet te best vinden met elkander.
Rennus, een vrijgelatene, die tot de stalwachters behoorde, stond Alfonsus reeds op te wachten.
„Wat zijt ge laat!" zeide hij.
„De knechten komen er ook pas aan met de ploegen",
antwoordde de jongen op parmantigen toon.
„Daar hebt ge niet mee te maken; ge hebt uw vastgestelden tijd. Hebt ge niet een uitbrander gehad van den opzichter?"
„Wanneer?"
„Daar net."
„Heelemaal niet."
„Wat zei hij dan?"
„Hij zei, dat Rennus de stalwacht wel een exempel aan
mij mocht nemen."
Met den mond was hij Rennus, die het gebrek van stotteren kreeg, als hij zich driftig maakte, volstrekt de baas.
Rennus wist het nog beter dan een ander. Hij maakte zich
reeds driftig, en de drift bedierf alles.
Nu was hij weer boos.
Wij .... wij .... praten.... nog.... nog.... wel eens
met elkander", zei Rennus, terwijl hij toornig weg liep.
„Wel ja", antwoordde Alfonsus. Hij begon weer een
vroolijk deuntje te fluiten, en dreef, geholpen door den
grooten herdershond, de geiten binnen den stal.
„Gunthio", zei het meisje: „de dag is heet geweest en de
avond wordt koel -- laten wij samen nog langs de bergbeek wandelen!"
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„Geef mij je hand", zei ze: „dan is het weer als in onze
kinderjaren, toen we hand aan hand boschbessen zochten
in het groote woud van je vader."
En hand in hand wandelden zij daarheen, terwijl de dag
daalde. Over de groene hagen zagen de abrikozen blozend
heen, en de lucht was vervuld met een zoeten geur van welriekende planten.
Het werd reeds donker in de vallei, waar het jonge paar
zich bevond, maar de kruin van een kastanjeboom op den
heuvel blonk nog in het licht der avondzon, die de vallei
niet meer kon bereiken.
Een zangvogel zong in die kruin. Zooeven had hij op een
der middelste takken gezeten, maar hij was de zon gevolgd,
en thans wiegde hij zich op de allerhoogste twijg, het kopje
naar de zon gekeerd. Hij jubelde zijn lied uit. Toen vlood
de zon, en het lied verstomde.
Doch thans begon de beek te zingen: in de diepte.
Misschien had zij reeds den ganschen dag gezongen: van
den morgenstond af; men had het echter niet gehoord in
het gedruisch van den arbeid.
Nu werd het lied gehoord. De beide gelief den luisterden,
dicht langs den oever wandelend, en het was het oude,
oude lied van liefde en vrede.
Zij schertsten en lachten. En het beekje zong, terwijl
muggenzwermen met schitterende vleugels er boven
gonsden.
De hut van Rufinus stond op korten afstand. Loodrecht
steeg de rook op uit de schouw; huislook groeide op het
schuine, rieten dak.
Allengs verminderde het gesprek. Het meisje sprak in
het geheel niet meer, maar Gunther's hand hield zij vast.
Hij plukte een paar wilde bloemen, en stak ze in haar
gewaad.
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„Zoo zie ik je het liefste", zeide hij zacht. „'t Zijn blauwe
bloemen, mijn beminde, en blauw is de kleur der trouw."
Even plooiden zich haar fraai gevormde lippen. Het moest
een glimlach beteekenen, maar het was het niet.
Nu viel den Goth haar zwijgen toch op.
„Hindert je iets, Virgine?" vroeg hij bezorgd: „wordt de
avondlucht te koel? Waarom naamt gij niet een mantel
mee?"
Toen sprak zij weer.
„Ik vind, dat het drukkend zwoel wordt", antwoordde ze.
„Er schijnt een onweer op til te zijn — zoo broeiend
wordt het,"
Zij maakte hare hand los uit Gunther's hand, en zeide
zoo kalm mogelijk: „Gaat ge morgen weer naar de vergadering der Nazareners, der Christenslaven?"
De vraag had iets verrassends en iets pijnlijks voor hem.
Nu wist hij de reden van haar zwijgen.
Het was doodstil. Eensklaps ging er een windvlaag als
een zwaren ademtocht door de toppen van het geboomte;
toen was het weer stil.
„Het is de dag des Heeren, Virgine, en het is mijn voornemen, morgenavond te gaan."
Zij zag hem strak in het gelaat,
„En als ik je nu smeek, het niet te doen?"
Er waren tranen in haar sprekende oogera.
Gunther bleef staan. Hij nam haar hand en legde ze op
zijn hart.
„Voelt gij dat kloppen, mijn liefste?"
„Ik voel het."
„Dat hart klopt voor jou, en het zal niet anders zijn."
„Bewijs het dan, Gunthio, door weg te blijven van die
vergaderingen. Ge brengt er u en mij door in opspraak."
Gunther zuchtte. In lange, slapelooze nachten had hij er

165
over gepeinsd, hoe deze liefde met een heidensch meisje zou
eindigen, en of het niet verstandig ware geweest, te vluchten,
voordat de liefde in hellen gloed zou zijn uitgeslagen.
Het had hem veel zielestrijd gekost, Hij kon de harde worsteling tusschen Christendom en Heidendom niet ontkomen;
er was geen uitweg, en hij had gedacht aan de bittere tranen,
die Petrus eens had gestort, en aan het lijden van zijn broederen en zusteren om des geloofs wil. Hij moest met diepe
schaamte erkennen, dat hij in de overleggingen zijns harten
zijn Heiland en Koning meer dan eens op het punt was geweest te verloochenen, maar Jezus had zijn oprecht berouw
gezien, en bewust van eigen wankelmoedigheid, had hij de
kracht gezocht in het gebed.
Hij had gebeden, voordat hij heden zijne verloofde had
ontmoet. Daarom stond hij innerlijk sterk, Zoolang zijn oog
op het kruis was gericht, was hij onoverwinnelijk.
„Ik wil die vergaderingen niet nalaten", zeide hij kalm,
maar met een nadruk, die op de ondubbelzinnigste wijze getuigenis aflegde van een vast besluit.
Lang keek Virginia hem aan, met een vorschenden blik,
alsof ze wilde lezen tot in de diepste diepten zijner ziel.
Er kwam iets vijandigs in haar houding, een heftige weerzin. Zoo had hij haar nog nooit gezien.
„Virgnne 1" zeide hij vriendelijk, de hand op haar schouder
leggend.
Doch haar van licht en vroolijkheid tintelende oogen
waren dof geworden; een sombere schaduw had zich tusschen hen geplaatst, en zij schudde zijn hand onwillig van
zich af.
„Het is afschuwelijk!" barstte zij uit.
En zonder een verder woord te verliezen keerde ze hem
vertoornd den rug toe, om huiswaarts te keeren.
Gunther zag haar met een zekere verbijstering na.
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„Virgine", riep hij; „laten we nu eens verstandig met
elkander praten!"
Ze keek toch om,
„'t Is geen tijd om te praten", antwoordde zij; „de heete
Siroccowind verschroeit me de keel."
De Siroccowind... .
„Wat praat ge todh?" hernam hij, ,,Er is geen wind,"
Maar zij luisterde niet, en verdween in de bocht van het
slingerend boschpad,
Wat zou Gunther doen? Hij zou haar volgen. Het prikkelbaar bloed had haar parten gespeeld; hij zou 't haar
duidelijk maken, dat zij zich ten onrechte boos had gemaakt, en de innige verstandhouding zou weer hersteld
zijn. Het was een onweer; het zou de lucht zuiveren, en
straks zou de zon weer schijnen,
De Goth was reeds op het punt, aan zijn voornemen gevolg te geven, toen hij uit de verte van den landweg, uit een
verwarring van stemmen een smartkreet hoorde opstijgen,
Hij meende in dien smartkreet de stem van den ouden slaaf
Rufinus te herkennen, en spoedde zich er heen.
Op een tweesprong, waar het beeld van Saturnus verrees,
zag hij eenige slaven in gebukte houding rondom een jongen
Egyptenaar staan. Het gewaad verried, dat hij een slaaf
was. Hij was uitgeput neergezonken aan den weg, terwijl
Rufinus hem een beker koel water aan de versmachtende
lippen zette,
Het water verkwikte hem, Toen gaf Rufinus hem eenige
vijgen, die hij at. En langzaam rees hij op,
„Christus zegene u, goede lieden", zeide hij in de Latijnsche taal: „mijn kracht komt weer in mij!"
Rufinus, zelf een slaaf, was voorganger bij de godsdienstige vergaderingen der Christenslaven op Camillus' landgoed. Toen hij den naam van Christus hoorde noemen door
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den vreemdeling, ontroerde zijn geest van broederlijke liefde,
„Ga met mij mede, mijn broeder", zeide hij ; „naar mijn
landelijke hut!"
„Ik zal u niet zoo ras kunnen volgen", hernam de vreemdeling: „want de pezen van mijn linker knieschijf zijn door
vuur verschroeid."
„Welk een smartelijk ongeluk!" zei de medelijdende
Rufinus: „en wat mankeert uw rechteroog?"
„Het is door een gloeiend ijzer weggebrand", antwoordde
de vreemdeling.
Hij hinkte, en nam gaarne Rufinus' aangeboden arm.
„Om de goede belijdenis?" vroeg de oude slaaf met bewogen stem,
„Daarom was het, mijn broeder. Zoo zijn honderd Christenen verminkt, en toen naar de schrikkelijke kopermijnen
gestuurd. Hebt ge den naam van onzen voorganger Joh an
-nesghord?Hmwnbeiogutskn,eal
de heilige handschriften, die hij bezat, zijn aan de vlammen
prijsgeven, opdat hij niet meer van onze leer zou getuigen.
Maar hij kende door zijn buitengewoon geheugen al die
handschriften van buiten, en verkwikte ons in onze banden."
Rufinus zag den vreemdeling met stillen eerbied aan,
„Gezegend zijt gij, mijn broeder", zeide hij: „tot in alle
eeuwigheid, en gij zult eens dicht bij den troon des Lams
staan."
Al die slaven waren bewogen. Het hart der broederen
werd gesterkt in het allerheiligst geloof, en de anderen
stonden verbaasd en verbijsterd om den heldenmoed waarmede de martelingen zoo blijmoedig werden gedragen.
De Egyptenaar hinkte voort aan den arm van zijn vaderlijken geleider, terwijl Gunther hen volgde in de hut.
„Ik zal uwe voeten wasschen, mijn broeder", zei de Goth,
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Hij bukte zich, en wiesch de doorgeloopen voeten van den
Egyptenaar, ze met teedere zorg verbindend.
Daarop wendde hij zich tot den ouden slaaf.
„Sta mij de gunst toe", zeide hij: „dat we samen onzen
gemartelden broeder verzorgen."
Het werd tijd, zich tot Virginia te begeven, en Gunther
spoedde zich naar de villa. Hij hoopte, dat ze hem tegemoet
zou komen, en alles zou vergeven en vergeten zijn. Zijn
ziel smachtte naar de verzoening.
Doch zij kwam hem niet tegemoet. Hij vroeg een slavin,
waar zich de meesteres bevond, en ontving ten antwoord,
dat zij in de serre was.
Zij had zich neergevlíj d op een ruststoel, en richtte het
schoone hoofd nauwelijks op, toen hij binnen trad. Een
verachtelijke plooi krulde haar lippen.
„Hier is Gunthio", zeide hij op teederen toon.
Zij gaf geen antwoord, en zag den anderen kant uit.
„Wij moeten met elkander spreken", zeide hij ernstig:
„geef mij de hand, Virgine!"
„Ik druk geen hand, die zich pas heeft bezoedeld door
de vuile voeten van een weggeloopen slaaf te wasschen."
De Goth zag haar vragend aan.
„Een mijner slavinnen heeft het mij zoo pas verteld",
zeide ze. En op milderen toon ging zij voort: „Zeg mij, dat
het gelogen is, en ik wil je gelooven."
„Dan zou ik zelf een leugenaar worden", was zijn antwoord.
Toen rees zij op, en zag hem uitdagend in het gelaat.
„Ge kunt kiezen tusschen mij en dien verachten slaaf."
,;Kind", hernam hij; „zoo heb ik je nog nooit gezien."
„Dan wordt het tijd, dat ge me leert kennen."
„Ge lijdt aan een verwarring van begrippen, liefste. De
keuze gaat niet tusschen die twee, die gij noemt. Gij
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zijt mijn eenig beminde, en die slaaf is mijn broeder."
„Ge zult hem verloochenen."
„Mijn broeder verloochenen, die de merkteekenen van
het lijden om Christus' wil aan zijn lichaam draagt? Dat
zij verre van mij!"
Ineens barstte ze in tranen uit, en haar stem was geheel
veranderd.
„o Gunthio", smeekte ze op innigen toon: „wilt ge onze
liefde vermoorden, ons levensgeluk? Die verachte slaaf
staat tusschen u en mij — stoot hem weg! En de wolk is
verdwenen, die onze liefde verduisterde!"
Hoe schoon was ze, hoe begeerlijk! En de liefde snikte
in die donkere oogen....
Maar nog een ander oog rustte op hem -- het oog van
zijn Heiland. En al zou 't zijn hart verscheuren en zijn
levensgeluk breken, hij zou dien verminkten broeder niet
verloochenen.
„Ik zal dien armen slaaf andermaal de wonde en voeten
wasschen en verbinden", zeide hij.
De liefde stierf in haar oogen; nu vlamden zij van toom.
Zij maakte een gebaar naar de deur, en dat gebaar was
niet mis te verstaan.
Roerloos stond daar de Goth, als een steenen beeld.
„Ge zijt toch nog maar een Barbaar", zeide zij met snijdenden hoon. „Gaat ge nu, of moet ik den poortwachter
roepen?"
Toen kwam er beweging in dat steenen beeld.
„Zoo waarachtig als ik leef", riep de Goth met dreunende
stem: „ik zal den drempel van dit huis niet meer overschrijden, tenzij ge uw woorden herroept."
En hij ging heen: met vasten tred, het stof van zijn voeten
schuddend.

HOOFDSTUK XIX.
Een stervende Caesar.

Rechtop stonden de Romeinsche speren in het legerkamp
te Eboracum 1) op dezen warmen Julidag. Geen trompetgeschal werd gehoord; de krijgslieden spraken op gedempten
toon, en toen de jonge Constantijn tusschen de legertenten
heenschreed, werd hij met een ongewonen eerbied gegroet.
Het was voor den vader een dag van ongemeene vreugde
geweest, toen hij zijn zoon, na zooveel jaren van scheiden,
weer had mogen ontmoeten, en het leger was feestelijk onthaald. Daarop was deze veldtocht ondernomen, om de
weerbarstige Britten te onderwerpen, en te midden der
zegepralen was Constantius Chlorus ziek geworden.
De ziekte was hand over hand toegenomen. De geneesheeren hadden het hoofd geschud, noch kruiden noch tooverspreuken hadden baat gebracht, en daar straks was Constantijn ontboden met het droevig bericht, dat zijn vader
stervende was.
De stervende Caesar, de heerscher van Spanje, Gallig en
Brittannië, lag op het ijzeren veldbed, dat middenin de
tent was opgesteld. Het was een gewone soldatentent,
zonder pronk of praal, van de andere tenten slechts door
haar grootte onderscheiden. Deze Keizer had, evenals de
oud-Romeinsche republikeinen, eenvoud en soberheid liefgehad.
Hij had zooeven de voornaamste aanvoerders nog ontvangen, om afscheid van hen te nemen. Hij had hen allen
herkend en bij hun namen genoemd.
1)

York (Brittannië),

171
Nu wendde hij het bleeke gelaat met een onmiskenbare
ontroering naar den ingang der tent. Hij had den klank opgevangen van een vasten, mannelijken tred, die de tent
naderde.
„Ik herken dien voetstap", zei de stervende Caesar: „het
is mijn zoon."
Constantijn trad binnen. De hoofdman, die bij den zieke
de wacht hield, verwijderde zich. En vader en zoon waren
alleen.
Een aandoenlijke teederheid lag in de stem van den
keizer, toen hij zijn zoon toesprak.
„Het troost mij, dat ge gekomen zijt, mijn zoon, Het begint
donker te worden voor mijn oogen."
„Dat doet de avond, mijn vader. De dag daalt."
„Dat is het niet, want de zon staat nog boven de westerkimmen. Het is de dood; het graf roept mij. Leg een compres
met koel bronwater op mijn hoofd!"
Constantijn haastte zich, aan het verzoek te voldoen, met
een treffende bezorgdheid.
,,Ziet ge nu weer beter, mijn Vader?"
„Het wordt tenminste niet donkerder voor mijn blik."
„Ik had zoo vurig gehoopt, dat gij nog vele jaren als
Caesar zoudt heerschen, tot heil der volken, die onder uw
scepter staan."
„De goden hebben het anders besloten, mijn zoon. Ik bedoel Mithras den zonnegod, dien ik diende ik heb slechts
één god gediend,"
„Evenals de Christenen, mijn Vader."
„De Nazareners, Het is goed, dat gij mij daaraan herinnert. Galerius acht het een wijze staatkunde, hen bitter te
vervolgen. Hij sleepte Diocletianus mede, ofschoon ik dezen
wijzen vorst herhaaldelijk gewaarschuwd heb."
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Een zware hoestbui overviel hem, en Constantijn wachtte
eerbiedig, totdat de stervende weer zou spreken,
„Het ging mij aan mijn hart, dat de tempels der Christenen
moesten worden verwoest. Wat hebben de Christenen den
Staat misdaan? Zij behooren tot onze nijverste burgers. Ik
heb steeds getracht, mild te zijn tegenover al mijn onderdanen, en recht en billijkheid te betrachten. Toen er door al
te ijverige ambtenaren enkele kerkgebouwen waren gesloopt,
heb ik dat vernielingswerk stopgezet, want het stuitte mij
tegen de borst. Ik heb het nooit betreurd, dit bevel gegeven
te hebben; onder mijn krijgslieden tel ik vele Christenen."
Met een opflikkering zijner oude geestkracht zag hij zijn
zoon aan.
„Weet ge wel, dat die Christenvervolgingen in strijd zijn
met het oud-Romeinsche staatsrecht? Dat staatsrecht eischte
vrijheid van geweten en van eeredienst en het heeft onzen
staat tot de wereldmacht gemaakt."
„De opperkeizers eischen goddelijke eer", hernam Constantijn; „Diocletianus werd aangebeden, en Galerius wordt
het thans. Het is in onverzoenlijken strijd met de Christelijke
leer."
De keizer maakte een minachtend gebaar. Het Patriciërs-bloed in zijn aderen sprak.
„Het zijn fraaie eischen", spotte hij. „Diocletianus was
de zoon van 'n slaaf en Galerius is 'n koeherder geweest."
„Leg mij een versche compres op mijn hoofd", zeide hij;
„dat koele bronwater doet mij goed."
En de donkere oogen doordringend op Constantijn gevestigd, ging hij voort: „Luister, mijn zoon! Het Christendom
zal een keer overwinnen; klaar en duidelijk ziet het mijn
geest. De timmerman van Nazareth zal zegevieren over het
Heidendom. Het is reeds vermolmd, en het Christendom
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heeft een geestelijke, verj ongende kracht, die het Romeinsche rijk ten goede zal komen,"
De stem van Caesar werd zwakker.
„Geef mij een teug wijn!"
Toen bracht Constantijn hem den ijzeren beker aan de
lippen. En het hoofd door diens arm gesteund, dronk de
stervende.
Zijn oog werd even levendiger.
„De opperpriester is daar straks bij mij geweest en vroeg
mij, of mij iets beknelde. Ik kon het hem niet zeggen: u wil
ik het zeggen, mijn zoon."
Er volgden eenige oogenblikken van pijnlijke stilte. Het
scheen den stervenden Caesar moeite te kosten, de bekentenis af te leggen. Maar hij overwon het tegenstrevige in
zijn gemoed, en toen sprak hij.
„Ik had uwe moeder als mijne wettige gade moeten erkennen. Ik deed het niet, en huwde de stiefdochter van
keizer Maximianus."
„Ge deedt zulks uit staatkundige overwegingen."
„Dat neemt mijn schuld niet weg. Het is je moeder, die
ge zoo innig liefhebt — kunt ge 't mij vergeven mijn zoon?"
„Ik vergeef het u, mijn Vader."
Constantijn's oogen werden vochtig.
.,En wilt ge uw moeder uit naam van uw vader om vergiffenis vragen?"
„Ik zal het vragen, en zij zal van harte vergeven."
De stervende haalde ruimer adem.
„Ik hoop het, en ik denk het, want zij is een Christin. Zeg
aan haar, dat haar vriendelijk beeld mij omzweefde in mijn
laatste stonden! Roep nu Crocus, den hoofdman der Alemannen!"
Even later verscheen de krijgshaftige gestalte van den
Duitschen veldheer in de tent.
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„Crocus", zei de stervende: „ik dank u voor de voortreffelijke diensten, aan het Rijk bewezen."
De veldheer boog de knie, en kuste zijn hand.
„Ge zijt voor mij een vader geweest, Caesar. Hebt ge een
verlangen, dat ik kan vervullen -- zeg het dan!"
„De kinderen uit mijn huwelijk met de keizersdochter
zijn zeer jong, en nog niet in staat, te regeeren. Schenk aan
dezen mijn oudsten zoon de toewijding, die gij den vader
zoo trouw hebt getoond."
„In den krijgsraad is besloten, uw zoon tot Caesar uit te
roepen, als gij deze aarde verlaat."
„Het geeft mij een ongemeene gerustheid. Het is mijn
wensch, dat de uitroeping een uur na mijn verscheiden zal
plaats hebben."
„Uw wensch zal worden vervuld, mijn Gebieder. De purperen mantel zal uw zoon over de schouders worden geworpen,"
„Sla het tentlinnen op, dat ik de zon zie!" riep de stervende Caesar.
Verheven en treffend waren de laatste oogenblikken.
Constantijn en Crocus verroerden zich niet, En zoo stierf
Constantius Chlorus, met het gelaat naar de zon gekeerd,
die in glanzende pracht ter westerkimme daalde, in het zes
en vijftigste jaar zijns levens. En de rouwklagen zijner volkeren volgden hem naar zijn laatste rustplaats.
Doch naast het lied der droefheid klonk het lied der
vreugde op.
„Leve Caesar!" jubelde het krijgsvolk. En getooid met
de Romeinsche kleuren steeg een adelaar klapwiekend op
boven het legerkamp -- het was de arend, die uit Maxentius' handen was gered.

HOOFDSTUK XX.
De Gl oed oven der vervolging.

Vijf jaren waren voorbijgegaan, Een nog jonge man zat
in een zijvleugel van het Keizerlijk Paleis te Trier, het gelaat
naar den Moezel gekeerd, in zware gepeinzen verzonken,
Diepe plooien waren om zijn mond gegroefd. Ze getuigden van bitter zielelijden. En tusschen de blonde haren
werd reeds het grijs gezien,
Het was Gunther de Goth,
Thans ontspande zich zijn gelaat, en een zachte schittering werd in die blauwe oogen gezien, Hij dacht aan Constantijn zijn vriend, zijn meester, zijn Keizer.
„De geschiedenis zal hem eens „den Groote" noemen",
fluisterde hij: „en die eeretitel zal verdiend zijn."
Voor hem lag een blad papier, pen en inkt. Langzaam
doopte hij de pen in de inkt, en schreef aan bisschop Eusebíus Pamphyli.
„Eerwaarde Vader in onzen Heere Jezus Christus!" zoo
begon hij. „Het zal u bekend zijn, hoe mijn doorluchtige Gebieder Constantijn den scepter overnam uit de stervende
hand van zijn wijzen Vader. Hij veroverde onmiddellijk de
harten van zijn krijgslieden, maar nog hoogeren prijs stelde
hij er op, in de harten zijner volkeren een eereplaats in te
nemen, Hij zond mij als zijn vertegenwoordiger naar de
Gallische boeren, die slechts met wrok en tegenzin het Romeinsche juk torsten, om met hen tot een minnelijk vergelijk te komen.
„Het is u misschien niet bekend, dat deze menschen, die
van den akkerbouw moeten leven, eeuwen lang verdrukt en
uitgemergeld zijn geworden.
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Zij werden door de Romeinsche ambtenaren uitgezogen,
en hun talrijke opstanden, die zooveel bloedige offers
eischten, waren er het gevolg van. Ik sprak vriendelijk tot
hun leiders, en het mocht mij gelukken, dat zij een gezantschap tot mijn Meester zonden."
„De vrede kwam gelukkig tot stand, en thans heerschen
rust en vrede in provincies, die vroeger door den oorlog
werden overheerd. De landman sloeg de spies om tot een
sikkel, en op de bloedige slagvelden van weleer golven
thans weelderige korenvelden."
„Caesar Constantijn heeft onlangs een grooten tocht gemaakt door de dorpen en gehuchten van het Gallische land.
Crocus, een hoofdman der Alemannen, in dienst van Caesar, smeekte hem, een trouwe lijfwacht mede te nemen,
maar hij weerde diens voorstel glimlachend af, „Ik zal mijn
lijfwacht onder de vroegere muiters zoeken; zij moeten
weten, dat ik, hun Keizer, hen vertrouw", zoo sprak hij.
„Wij waren met ons drieën: Caesar, Crocus en ik, en zoo
begaven wij ons in een gebied, waar zich de Romeinsche
veldheeren vroeger slechts aan de spits van een machtig
leger zouden hebben gewaagd. Constantijns' tocht was een
triumftocht, en wij waren in de dorpen, waar wij vernachtten, even veilig als op onze versterkte burchten. Zelfs waren
deze boeren, die vroeger de Romeinsche overheersching
hadden vervloekt, zoo bezorgd voor de veiligheid van hun
vorst, dat zij des nachts een stille wacht betrokken om hem
te beschermen."
„Hij vereert nog den god Mithras evenals zijn vader,
maar in zijn regeering verricht hij daden, die een Christelijken heerscher tot sieraad zouden strekken, en alle Christenen in deze landen, die onder zijn milden en goedertieren
scepter zulk een gerust leven leiden, bidden vurig, dat hij,
de machtige en onovertroffen Gebieder, nog eens de knie
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moge buigen voor Christus, Die te loven is tot in eeuwigheid!
„Ik verneem van verschillende zijden, dat de Bloedoven
der vervolging nog brandt in Klein-Azië, en dat Galerius
er alles op zet, om het Christendom in zijn rijk met wortel
en tak uit te roeien, Doch het zal dezen goddeloozen Achab
niet gelukken; de poorten der hel zullen Christus' Kerk niet
overweldigen. Had Galerius het aangedurfd, dan zou hij
hebben geweigerd, aan mijn Gebieder den purperen Keizersmantel te zenden. Maar hij zwichtte, om een loswrikking
van het groote Rijk te voorkomen.
„Het is u bekend, Eerwaarde Vader, dat Maxentius thans
als Keizer te Rome regeert, en dat Constantijn in het huwelijk is getreden met de schoone Fausta, de zuster van
Maxentius. De bruiloft werd met groote praal hier gevierd, doch Maxentius is weggebleven. Er was een goede
reden voor; mijn Gebieder duidde het niet; hij moet verklaard hebben, dat hij de bruiloft niet wilde ontsierd hebben door de modder, die het zwijn van Rome zou medebrengen.
„Er is meer geschied. Keizer Maximianus, de schoonvader van mijn Vorst, hunkerde weer naar de regeering, en
veroorzaakte mijn Gebieder veel last. Hij viel in Gallië, en
werd gevangen genomen. Later heeft hij dat gevaarlijke
spel herhaald, en eindigde als zelfmoordenaar door den
strop.
„Maxentius heeft toen de beeltenissen van mijn Meester
te Rome en op andere plaatsen laten verbrijzelen. Het is
een hoon, den grooten Constantijn aangedaan, en zoo niet
alle teekenen bedriegen, is een zware botsing tusschen beide
Caesars op den duur onvermijdelijk. Wereldhistorische gebeurtenissen zijn op til... .
„Dezer dagen vertrek ik, zoo God wil, naar de stad der
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zeven heuvelen, om er gewichtige belangen van mijn geliefden Meester te behartigen. Ik ben zeer verlangend, eenige
tij ding van u te mogen ontvangen, hoe het met onze gemeenten staat onder dit vreeselijke noodweer, zooals de christenheid er sinds haar stichting geen tweede heeft gekend.
Mijn hart is zeer bezwaard, als ik denk aan onze verdrukte
broeders en zusters, die vervolgd worden als het veldhoen
op de bergen. Zend uw brief aan Magnus, Romeinsch burger te Rome, woonachtig bij den triumf boog van Titus
Vespasianus."
Gunther las den brief nog eens over; toen verviel hij weer
in droeve gepeinzen.
Een jaar geleden was hij in Italië geweest, en had den
ouden Rufinus ontmoet op de markt te Neapolis, waar hij
een vracht landbouwproducten voor zijn meester had af te
leveren,
Het was een aandoenlijk wederzien, en met gespannen
aandacht had Gunther geluisterd naar hetgeen de oude
slaaf hem wist te vertellen. Zijn hart klopte, toen hij vernam, dat Virginia, die nog steeds bij haar broeder Camillus
woonde, een en andermaal de vergaderingen der christenen
had bijgewoond en in 't geheim, buiten medeweten van haar
broeder, aan de noodlijdenden onder de christenslaven een
vorstelijke handreiking had gedaan,
„Doch den laatsten tijd heb ik haar niet meer op onze
samenkomsten gezien", zei Rufinus op smartelijken toon, en
hij dacht, even als Gunther,' aan de gelijkenis van den
zaaier en den verschillenden grond, waarin het zaad kan
vallen,
Later had de Goth den ouden slaaf niet meer ontmoet, en
drukke arbeid in dienst van zijn Gebieder had hem geheel
in beslag genomen.
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Virginia's beeld echter bleef hem bij, want zijn liefde was
trouw, en in eenzame uren bad hij voor haar,
Hij keek om, Een slaaf stond daar in eerbiedige houding.
En een vreemdeling stond naast hem,
De slaaf ging heen, en de vreemdeling boog voor den Goth.
„Misschien kent ge mij niet meer, Het is jaren geleden,
dat ik een tafel voor u timmerde. Pheidon is mijn naam,"
Gunther streek zich over 't voorhoofd, en zag den spreker nadenkend aan. Het was een man, die allicht veertig
jaren telde. Er liepen rimpels over zijn voorhoofd; zijn gespierd, mager gelaat verried een groote wilskracht; het
hartstochtelijk vuur zijner oogen scheen getemperd door een
hoogere macht.
„Pheidon, Pheidon! De naam is mij niet geheel onbekend;
toch weet ik u niet thuis te brengen."
„Ik kom uit Nicomedië", hernam Pheidon; „ik ben de
man, die door de gerechtsdienaren in de ijzers werd gesloten, omdat ik Maxentius bij zijn waren naam dorst
noemen,
„Was het op dien droeven dag, dat ons kerkgebouw werd
verwoest?"
„Toen was het, Er ontstond een samenscholing, en ik
werd opgebracht"
Gunther kon het zich weer levendig herinneren.
„Het zag er slecht genoeg voor u uit."
„Ik werd in den kerker geworpen, Daar werd mijn geest
geopend voor het licht der waarheid, en mijn hart vervuld
van een sterk verlangen naar de gerechtigheid,"
Pheidon sprak met eenvoudige gebaren, maar zijn Dogen
schitterden.
Vorschend zag de Goth hem aan -- ach! nóóit was er een
tijd geweest, waarin de voorzichtigheid der slangen voor de
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fel benarde Kerken van Christus meer te pas kwam dan in
dezen tijd. Toen reikte Gunther hemde broederhand,
„Uw oprechte geest spreekt uit uw blik", zei de Goth :
„zie, wij zijn broeders, en mijn ziel verheerlijkt Jezus, Die
uw blinde oogen opende. Hoe is het met u gegaan, mijn
broeder?"
„Ik ben thans geheel alleen in de wereld, zonder vrouw
en zonder kind."
„Hoe gaat het in het Morgenland?"
„De Satan heeft er gewoed als nooit te voren. De gruwelijkste folteringen werden uitgedacht, ik heb met mijn oogen
gezien, hoe de lichamen der heiligen door paarden werden
uiteengetrokken; hoe het gloeiende lood hen over den naakten rug werd gegoten; hoe zij levend begraven werden. Ook
is het geschied, dat de lijken der martelaren niet begraven
mochten worden, maar buiten de stadspoorten werden geworpen: tot een spijze voor het wild gedierte en den aasvogel."
Toen vroeg Gunther, of Pheidon ook iets had vernomen
van Rhianus.
Pheidon dacht even na,
„Nu herinner ík mij zijner. Het is al jaren geleden."
„Reeds jaren", hernam Gunther: „dat zal wel zoo zijn."
„Hij keerde naar Nicome 'ë, naar het moordhol, terug",
hernam Pheidon,
„Ik vermoedde het."
„Wij waren zeer verwonderd, maar hij zeide, gekomen te
zijn, om een oude schuld aan de broeders af te doen."
„Ik begrijp het, Pheidon — spreek maar voort!"
„Rhianus begaf zich rechtstreeks tot de Overheid, om
haar te verwittigen, dat de brandstichting van het Paleis
aan Maxentius was te wijten geweest."
„En toen?"
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„Dat is licht te bevroeden. Men liet hem, moedernaakt,
langzaam neerdalen in een reuzenvat met kokende pik."
„Hoe gedroeg hij zich?"
„Hij zei, dat de engelen hem omringden; op zijn gelaat
lag hemelsche blijdschap."
De Goth bedekte het gelaat met de hand, Zoo zat hij geruimen tijd. En toen hij Pheidon weer aanzag, stonden zijn
oogen vol tranen, gewijd aan de nagedachtenis van een
broeder, die door zijn martelaarsdood de oprechtheid van
zijn berouw had getoond.
„Indien gij ooit naar het Morgenland of Egypte terugkeert, zult ge vele broederen missen", zeide Pheidon.
„Ik weet het; ik heb veel gezworven in de provincies, waar
de vervolging het hevigst woedde. Nu rusten deze broederen in vrede; zij verwierven de martelaarskroon. Hebt ge
den voortreffelijken Philemus gekend?"
„Ik heb hem meer dan eens ontmoet,"
„Het oorspronkelijke plan was, hem levend te roosteren,
maar de dreigende houding van het volk belette het, Wij
weenden, toen we Philemus naar het schavot vergezelden,
maar hij glimlachte. „Waarom stort gij tranen?" vroeg hij
aan zijn gemeenteleden. „Omdat we u, onzen herder, zoo
smartelijk zullen missen", luidde het antwoord. „De Opperherder blijft bij ons", sprak hij troostend: „komt, laten wij
zingen!"
„Hij hief een lied aan", ging Preidon voort: „en zong,
totdat het zwaard van den beul het hoofd van den romp
scheidde. Deze toonde het hoofd aan het volk -- nog lag op
zijn gelaat de zachtmoedige glimlach, waarmee hij ons had
aangezien."
,,Gij kent Dionysios en diens edele vrouw. Zij was een
moeder in Israël, en als ouderling was hij een uitgelezene
uit de uitverkorenen, Door verraad was het uitgekomen, dat
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zij heilige boeken in hun bezit hadden gehad, en ze aan
andere broeders ter bewaring hadden gegeven. Zij wilden
de namen dier broeders niet noemen, en werden daarom
veroordeeld tot den dood door verdrinking. Toen hun lijken
door leden der gemeente in den nacht werden opgevischt,
vond men de drenkelingen in elkanders armen: in een
innige en teedere omhelzing, aan elkander verbonden door
een echtelijke liefde, die sterk is als de dood."
En Pheidon ging voort: „In Antiochië zag de diaken Bomanus, hoe den afgoden werd geofferd. Hij ontstak in heiligen
toorn, en werd voor keizer Galerius gevoerd. De tong werd
hem afgesneden, en zijn gelaat schitterde van hemelsche
vreugde. Hij stierf als martelaar. Kinderen toonden een heiligen moed. De knaap Apphianus greep den landvoogd, toen
deze wilde offeren, bij den arm, om hem te wijzen op het
verfoeilijke van zijn daad, en onderging met wondere
vreugde de meest duivelsche martelingen. Waar het zwaard
en de brandstapel, vuur en water en zwavel te kort schoten,
werd de laster te hulp geroepen. Er werden zoogenaamde
gedenkschriften van den stadhouder Pilatus verspreid, vol
van lasteringen tegen Christus, en beruchte vrouwen van de
markt werden overgehaald tot de schriftelijke verklaring,
dat zij hoererij en overspel hadden geleerd in de kerken der
Christenen."
Zoo sprak Pheidon.
„Het is de ure van Satan!" klaagde de Goth.
Lang zat hij terneder: het hoofd met de hand gestut, als
een mensch, wiens geest geheel verslagen is.
Toen echter kwam er een ander gevoel bij hem boven. Hij
rees overeind; zijn adem ging snel en gejaagd, en hij strekte
de armen voor zich uit.
„Dit wenschte ik van God", barstte hij uit: „dat al de
tranen der weezen, die hun vermoorde ouders beweenen, en
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al de tranen der weduwen, die hun vermoorde echtgenooten
beweenen, en al de tranen, die om de slachtoffers van
heidenschen moordlust zijn geweend, tot een stroom
werden, waarin de troon van keizer Galerius verzonk, onpeilbaar diep. Wees vervloekt, gij Galerius op uw gouden
troon! Wees driewerf vervloekt, gij Christenmoordenaar!"
Het was de man, wiens ziel van verontwaardiging brandde
om de gruwelijke schanddaden. Het was de geest der discipelen, die om vuur van den hemel hadden willen bidden,
om de vijanden van Jezus te verpletteren.
Uit het hart van den Goth sprak thans die man. Doch de
stem van den Christus was het niet.
„Zie, Pheidon", zeide hij: „God kan tien duizend legioenen engelen zenden, om Zijn haters te vernietigen, en die
ééne Engel, bij Jeruzalem, welke honderd vijf en tachtig
duizend Assyriërs doodde in éénen nacht, is reeds voldoende. Maar dat tijdperk is afgesloten; de Heere zal Zijn
werk door menschen voltooien."
Pheidon echter schudde het hoofd. De ontzettende mededeelingen over het lijden der arme vervolgden hadden het
brein van den Goth verbijsterd, en zijn geest op een dwaalspoor gebracht.
Zwijgend zag hij Gunther aan, met een veelbeteekenend
gebaar.
,,Een machtiger held heeft Keizer Galerius ter verantwoording geroepen."
„Ik begrijp u niet, Pheidon."
„Galerius is dood."
Het waren drie simpele woorden, meer niet, maar indien
de forsche eik vóór het venster, die de orkanen van vele
jaren had getrotseerd, plotseling op zijn voet was afgebroken, zou de verbazing van den Goth niet grootex zijn geweest.
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„Wat?" riep hij: „is Galerius dood?"
„Hebt ge dan van zijn ziekte niet gehoord?"
„Niet met al, We wonen hier in een uithoek der wereld,
en de afstand, die ons scheidt van Klein-Azië, is groot."
„Het was een monsterachtige ziekte, afzichtelijk en vreeselijk, De bekwaamste geneesheeren uit Nicoznedië werden
aan de Keizerlijke krankesponde geroepen; zelfs uit Antiochië, uit Alexandrië werden ze ontboden, Egyptische toovenaars en Babylonische sterrenwichelaars werden te hulp
geroepen."
„Natuurlijk te vergeefs."
„Te vergeefs. De Opperpriester van den god Jupiter stond
er radeloos bij."
„Een Godsgericht", fuisterde de Goth huiverend.
„Onze broeders en zusters denken hetzelfde."
„En toen, Pheidon?"
„Toen heeft de man, die met een satanische berekening
stelselmatig het Christendom wilde uitroeien, in zijn smarten om de hulp van een Christen geroepen."
„Dat was de hand Gods, Pheidon."
„De hovelingen wisten niet, wat er van te denken; zij
zeiden, dat de ziekte hem in het hoofd was geslagen. Het
was onbegrijpelijk voor deze Heidenen. Erger dan Nero had
hij tegen de Christenen gewoed; hij had Christus bestreden
op leven en dood, gesteund door al de macht, waarover hij
beschikte, en door al de wetenschap der heidensche wijsbegeerte. En hij eindigde met een nederigen discipel des
Heeren om diens voorbede te vragen."
De Goth haalde diep adem.
„Was er een Christen te vinden?"
„De gemeente van Nicomediê was gevlucht naar den
omtrek, wegschuilend in diepe, duistere spelonken, en een
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geheime Obadja aan het Keizerlijk Hof wist die Christenen
te bereiken.
Een grijsaard, ouderling der gemeente, verklaarde zich
aanstonds bereid, aan het Hof te verschijnen."
„Vreesde hij niet voor een valstrik?"
„Hij vertrouwde op den Heere en kende geen vrees. Doch
er was iets anders, dat hem hinderde."
„Wat was dat, Pheidon?"
„Hij was als een oude, ontbladerde stam. Zijn vrouw, zijn
vier zonen met hun vrouwen en zes zijner kleinkinderen
waren voor de hongerige muilen der wilde dieren ,geworpen, en van zijn beide jongste zonen, die zich uit vertwijfeling bij de Christen-Armeniërs hadden aangesloten om, met
het zwaard in de vuist, Rome te tarten, had hij nooit meer
iets vernomen. Galerius was de groote moordenaar; dat
hinderde hem.
„Ik versta het", antwoordde de Goth met een harden nadruk.
„Ik versta het eveneens", zei de Nicomediër, „maar onze
groote Meester bad voor zijn vervolgers, En wij kunnen het
ook, als onze ziel met een groot medelijden vervuld wordt."
„Heeft die grijsaard gebeden voor den Keizer?"
„Hij deed het, Hij knielde aan de keizerlijke sponde, en
bad voor het zieleheil van den stervenden Heerscher."
„Ik zou 't niet kunnen", zuchtte de Goth.
„Ja wel, mijn broeder. De haat is duisternis, maar van
Gods Troon stroomt het licht. En dat licht is liefde. Eenmaal zal die christelijke liefde hare zegevierende banier
planten op de hoogste bergspitsen der aarde, Gode tot eer
en den volkeren tot heil."
„0 Pheidon", riep de Goth: „gij zijt veel later Christen
geworden dan ik, en hoe ver zijt ge mij vooruit!"
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„Het geestelijke leven rijpt snel, mijn broeder, in de hitte
der vervolging."
En een zachte glimlach gleed over zijn vermagerd gelaat.
„Die ouderling was maar een arme arbeider", ging Pheidon voort, „en de machtigste man der wereld smeekte am
zijn voorbede. De Imperator was geslagen; Christus was
Triumphator! De Keizer hief de vervolgingen in het Morgenland op, en de christelijke gemeenten werden verzocht,
den naam des Heeren aan te roepen voor het heil van den
Keizer en van den Staat. Zoo is Keizer Galerius overleden."
Er volgde een langdurig zwijgen.
Toen zeide Gunther: „Gods wegen zijn andere dan onze
wegen -- Hem zij de lof in eeuwigheid!"
„Amen!" zei de Nicomedíër; „zoo zal het zijn."

HOOFDSTUK XXI.
In den kerker.

De Gothische vorstenzoon had zich, als koopman vermomd, bij een reisgezelschap handelslieden aangesloten, en
den tocht naar Rome veilig volbracht.
Hij woonde nu reeds verscheiden maanden in de wereldstad; hij had een woning gehuurd, en voor de leus dreef hij
handel. Doch de hoofdzaak was, verbindingen aan te knoopen met invloedrijke Romeinsche burgers, die reikhalzend
uitzagen naar een verandering der Regeering. Het staatkundige zwerk werd al duisterder; in den Raad van keizer
Maxentius verstomden de stemmen, die voor den vrede
pleitten, en Julius, die niet in staat was, tegen de oorlogsstemming op te roeien, had er zich bij neergelegd.
Gunther had Pheidon in zijn dienst genomen, terwijl
Aleander de geheime briefwisseling tusschen Gunther en
keizer Constantijn bezorgde.
De eerste weken van het verblijf te Rome hadden den
Goth groote zorg gebaard, en het feit, dat een aantal
Christenen in de gevangenis waren geworpen, had die zorg
vermeerderd. Maar overigens had zich niets verdachts
voorgedaan.
„Zoo Pheidon -- zijt gij terug?"
De Nicomediër haalde een papieren strook uit zijn gewaad,
„Deze strook ontving ik, om u ter hand te stellen."
De Goth las de strook, en schudde het hoofd.
„Vlucht om uws levenswil!" stond er op te lezen. Het was
een vaste, mannelijke hand, die de woorden had geschreven.
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Gunther liet de strook aan Pheidon lezen.
„Wie stelde u die strook ter hand?"
„Een oude man, in arbeidersgewaad."
„Waar?"
„Bij de Tiberbrug."
De Goth legde de papierstrook met een tamelijk onverschillig gelaat naast zich neer.
„'t Zal een misplaatste grap zijn, Pheidon."
De arbeid riep hem weer, en na eenige dagen was de
waarschuwing geheel op den achtergrond geschoven, toen
Pheidon opnieuw met een papierstrook terug kwam.
Weer las Gunther de strook, en weer schudde hij het
hoofd.
„Haast u!" stond er op te lezen; anders niets.
„Van wiep ontvingt ge deze papierstrook?"
„Van denzelfden man van onlangs."
„Ge hadt hem aan moeten spreken."
„Dat deed ik, maar hij antwoordde niet."
„Waarom zijt gij hem niet gevolgd, Pheidon?"
„Hij vischte met den hengel in de rivier. Ik sprak hem
herhaaldelijk toe, maar hij speelde den doofstomme."
Het geval werd raadselachtig, en Gunther kon een opkomend gevoel van onveiligheid niet onderdrukken.
„Italië heeft een vulkanischen bodem", zeide hij: „de
grootste omzichtigheid is geboden — is Dentatus terug?"
„Ik heb er naar gevischt, en vernam van Fenicische
schippers, dat hij op reis was naar Alexandrië, en in geen
maanden terug zou komen."
„Voordat deze Doeg terug is, moeten we onze taak in
Rome volbracht hebben, Pheidon."
„Ik denk het ook."
Zoo gingen er twee weken voorbij. Pheidon wandelde
dagelijks naar den oever van den Tiber, om den ouden
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visscher te ontmoeten, maar had hem niet meer gezien. Het
gure weer der laatste dagen had den man misschien thuis
gehouden.
Doch op een keer zat hij daar weer, in zijn schamel
gewaad, al was de dag koud, met de lange vischlijn uitgeworpen in de rivier. Hij keek telkens om, en toen hij Pheidon
ontdekte, stak hij hem haastig een nieuwe papierstrook
in de hand.
Nu sprak de zonderlinge visscher.
„IJl naar uw meester", zeide hij: „elk oogenblik is
kostbaar!"
Zijn blik, zijn gebaren verrieden zijn onrust, en Pheidon
begreep, dat de zaak ernstig werd.
Doch toen hij snel de straat inboog, kwam er een onverwachte hindernis.
„Dat is de dief", riep een opgewonden juwelier: „Gerechtsdienaren, grijpt hem!"
Drie mannen van het gerecht namen hem in hechtenis,
terwijl de juwelier bij den god Mercurius zwoer, dat deze
man hem daarstraks een kostbaren ring had ontstolen.
Pheidon verzekerde zijn onschuld, maar hij werd onderzocht, en al werd de ring niet gevonden, de papierstrook
werd gelezen en verzwaarde de verdenking.
„Er dreigt onmiddellijk gevaar", stond er op te lezen, en
de Nicomediër werd vastgehouden. Eerst toen de avond
daalde, werd hij vrijgelaten, daar de bestolen juwelier kwam
mededeelen, dat hij niet bestolen was; de vermiste ring was
gevonden.
Pheidon haastte zich thans, de woning van zijn meester
te bereiken, en naar den adem hijgend, boog hij de straat
van Gunther's woning in.
Een Romeinsche wacht schreed voor hem uit. Het had
niets verdachts, en hij haalde haar in, vlak bij het huis van
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zijn meester. Maar tot zijn verbazing hield zij voor de
huisdeur halt.
Een Romeinsche wacht vóór het huis — dat zag er onheilspellend uit,
„Wachten?" vroeg hij; „dit zal wel een vergissing zijn,"
„Vermoedelijk niet", antwoordde de hoofdman op drogen
toon,
Toen dacht Pheidon aan de waarschuwing. In spijt van
zijn koelbloedigheid schrok hij hevig, en met alle teekenen
van ontsteltenis op het gelaat trad hij binnen.
Gunther wachtte hem reeds,
„Gij zijt lang weggebleven, Pheidon."
De Nicamediër verhaalde zijn wedervaren, en de Goth
lachte.
„'t Trof wel ongelukkig. We zullen morgen een tocht naar
het land maken, om u van uw ergernis te verlossen."
„Dat is het ergste niet, mijn Meester. De oude visscher
stopte mij weer een papierstrook in de hand, dat de
gerechtsdienaren in bewaring hebben gehouden. Zij weigerden, mij het papier terug te geven."
Gunther's gelaat betrok,
„Dat kan een netelige geschiedenis worden -- wat stond
er op?"
Toen deelde de Nicomediër den inhoud mede, alsmede
wat die geheimzinnige visscher had gezegd.
Maar Gunther stelde zich weer gerust,
„Zoolang Dentatus niet terug is, dreigt er geen onmiddellijk gevaar. Morgen gaan wij ons landelijk tochtje
maken."
„Een landelijk tochtje!" zeide Pheidon met een smartelijk
gebaar: „o, mijn Meester! uw donkerste ure is aangebroken — sinds ik uw drempel overschreed wordt uw woning
bewaakt."
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„Bewaakt?" vroeg Gunther verwonderd; „door wie?"
„Door Praetoriaansche krijgslieden."
Pheidon sprak op gedempten toon, alsof hij beducht was,
dat de buitenstaanders het zouden hoorera.
Ras besloten, ging Gunther naar buiten, maar de Romeinsche speren verhinderden hem, verder dan den dorpel
te komen.
„Wien zoekt gij?" vroeg hij op kalmen toon.
De hoofdman trad naar voren.
„Mijn Heer", antwoordde hij op hoffelijken maar vasten
toon: „wij hebben last ontvangen, niemand uit deze woning
te laten gaan, tot onze lastgever is gekomen."
„Wie is uw lastgever?"
„Een machtiger man dan gij of ik."
Gunther trad weer naar binnen.
„Pheidon," vroeg hij: „wanneer kan Dentatus op het
vroegst terug zijn?"
„Mij is gezegd: het vroegst aanstaande week."
„Ik vrees, dat we misleid zijn."
„En dat die waarschuwer beter op de hoogte was,"
„Zie, of de achteruitgang nog vrij is."
Pheidon ging heen en kwam spoedig terug.
„De achteruitgang wordt ook bewaakt."
Maar hij had een plan ter ontkoming bedacht.
„Trek mijn kleeren aan", zeide hij, „en misschien sluipt
ge zoo nog door de wacht heen,"
„Om u in 't verderf te storten, en dat zou uw loon zijn?
Ik zal het niet doen, Pheidon. Bovendien: er wordt niemand
meer uitgelaten,"
Pheidon maakte een mismoedig gebaar.
„Dan weet ik er geen raad op."
De Goth dacht na. Hij haalde een bundel papieren te
voorschijn en wierp deze in het vuur.
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„De vlammen verteren onze geheimen, Pheidon. De asch
zal ons niet verraden. Verspreid de asch over den rooster
--- zoo is `t goed."
Toen werd de buitendeur in eens met kracht opengeworpen, en zware, dreunende stappen weerklonken. De
donkerte was nog toegenomen, en het viel moeilijk, de
binnentredenden te onderscheiden. Gunther voelde een hand
op zijn schouder, en hij hoorde een gebiedende stem: „In
den naam des Keizers — gij zijt mijn gevangene!"
En Gunther herkende die stem. Het was Dentatus....
„Bindt hem stevig, wachten! Het is een kostbare vangst!
En die andere Christenhond gaat ook mede!"
„Wat heeft hij dan misdaan?" vroeg Gunther,
„Zwijg!" bulderde Dentatus; „ik heb nog middelen, om
uw mond te snoeren."
Het licht werd ontstoken en de woning met het keizerlijk
zegel verzegeld. Toen traden de speerdragers met hun gevangenen naar buiten.
De straten waren helder verlicht door het schijnsel der
volle maan. Onder de nieuwsgierigen, die daar stonden, zag
Pheidon een ouden visscher.
„Pheidon", fluisterde de Goth, „was het die oude visscher?"
„Ja, mijn Heer!"
De Goth ontroerde — hij had Rufinus, den slaaf van
Camillus, gezien. En toen hij de leden op de gemetselde
legerstede van den kerker uitstrekte, dacht hij aan Virginia.

HOOFDSTUK XXII.
Het

wederzien.

In het begin zijner regeering scheen het, idat bij Maxentius
mildere gedachten tegenover de Christenen baan braken. Er
was een verademing; de vervolging luwde.
Doch dit tijdperk duurde slechts kort. De haat kwam
weer boven en de vervolging barstte uit met groote felheid.
Toch zongen de Christenen. Zooals ze vroeger hadden
gezongen in hun verborgen schuilplaatsen, in de catacomben
van Rome, zoo zongen zij weer, In den nacht, als alles rustte
en sliep, dan zongen die vervolgde Christenen. Hoe bitter
ook de vervolging, toch zongen zij, en ze geloof den, dat de
vuurbrand der vervolging eens zou worden gebluscht door
de overstelping van hun vergoten bloed.
De Christenen zongen. Zij zongen zelfs in de gevangenis.
Ja — liederen in den nacht! Het geslacht der Paulussen en
Silassen was nog niet uitgestorven.
In een slapeloozen nacht hoorde Gunther in zijn kerker
hen zingen, En hij luisterde:
„theere, ontferm U over ons!
„Christus, ontferm U over ons!
„Heere, ontferm U over ons!"
Gunther had de stem herkend. Het was Pheidon's metalen geluid. Vermoedelijk was de Nicomediër in een andere
cel overgebracht, dichter bij Gunther's kerker,
De Goth sprong overeind, en nu zongen ze samen verder;
HET KRUIS IN DE WOLKEN.
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„Wien heb ik nevens U in den hemel;
„Nevens U lust mij niets op de aarde,"
„Zijt gij daar, mijn Meester?" riep toen een stem.
En Gunther antwoordde: „Ik ben het, mijn Broeder."
„Is uw hart in den Heere gerust?"
„De eentonigheid en de vale schemering van dezen kerm
ker en de vochtige muren hebben mijn kracht, mijn moed
mijn hoop opgezogen; zware aanvechtingen des Satans
stormden op mij aan, Pheidon."
„Wedersta den Satan, en hij zal van u vlieden. Laten wij
nog een keer zingen, mijn Meester; de duivel siddert voor
het godvruchtige lied.
En andermaal hief hij aan:

„Ontwaakt gij die slaapt,
„en sta op uit de dooden,
„en Christus zal over u lichten!"
En uit een anderen hoek der gevangenis viel een zachte,
vrouwenstem in, en zij zongen het psalmlied met hun drieën.
Den volgenden nacht hoopte de Goth Pheidon's stem
weer te hooren, maar hij hoopte te vergeefs. Hij riep den
naam van den Nicomediër vele malen, maar ontving geen
antwoord, en de cipier, de stokbewaarder, zei hem den volgenden morgen, dat al het roepen om niet was, want
Pheidon was naar een andere gevangenis overgebracht. Het
was een bittere teleurstelling voor den Goth, en hij at het
harde gerstenbrood, dat hem werd gebracht, met tranen.
Zoo gingen de dagen en de nachten in schrikkelijke eentonigheid voorbij, en het was weer in een nacht, dat hij een
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lied hoorde. Hij spitste de ooren, en luisterde, om te weten,
van waar de stem kwam. Het was een weemoedig volkslied
der Gothen; het werd zacht gezongen, en hij sloop naar de
ijzeren spijlen van zijn kerker. Want van het binnenplein,
waaraan deze kerker grensde, kwam het lied.
Een slaaf stond voor de tralies, Gunther herkende hem
onder het klare licht van den sterrenhemel en slaakte een
gesmoorden kreet.
„Aleander", zeide hij; „hoe hebt ge mij gevonden'?"
„0 heer Gunther", antwoordde de slaaf met verheugde
stem, „heb ik u dan eindelijk gevonden? Alle gevangenissen
zijn vol, en tal van nachten heb ik mijn lied gezongen, om ii
te vinden,"
„Reik mij de hand, mijn Broeder!" zei de Goth; „dat zal
mij goed doen in mijn verlatenheid,"
Toen reikte Aleander hem de hand tusschen de ijzeren
spijlen door.
„Ik hoor het rammelen van ketenen, o heer!" zei de slaaf
met bevende stem: „zijt gij geboeid?"
„Ik ben vastgeklonken aan den muur — van waar komt
gij, Aleander?"
„Van Gallig."
De gevangene was er blijkbaar door verrast.
„Hoe gaat het aan het Hof?"
„Er heerscht een groote spanning, Keizer Constantijn bereidt zich ten oorlog."
„Het verblijdt mij."
„Ik vernam heden in een Romeinsche herberg, dat keizer
Maxentius met zijn eigen krijgstoerustingen spoedig gereed
zal zijn, en dan den opmarsch zal beginnen naar Gallib% Er
bevond zich een hoofdman der Praetorianen in de herberg.
Hij was zoo tamelijk onder den invloed van den zwaren
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wijn, dien hij had gedronken, en hij beklaagde zich, dat het
een verre tocht was tot Trier."
Een oogenblík fonkelde er een krijgshaftig vuur in de
moede oogen van den Goth.
„Die hoofdman maakt zich al te bezorgd. Keizer Constantijn zal wel de beleefdheid hebben, het leger van Maxentius
een eindweegs tegemoet te gaan -- hebt ge nog iets van
Dentatus vernomen?"
„Hij is achterdochtiger dan ooit, en woedt tegen de Christenen, om zijn Meester te behagen."
Gunther slaakte een diepen zucht.
„Moge de Heere de raadslagen van beiden te schande
maken!"
„Amen!" zei de slaaf met een plechtig gebaar.
Toen zag hij den gekerkerde opmerkzaam aan.
„Hebt ge de koorts, heer Gunther?"
f ,Ik denk het wel."
Hij had soms een gevoel, alsof de koude wind, die over
de knekelhuizen strijkt, hem tegenwoeí. Dan huiverde hij
van de koude.
De koorts ondermijnde zijn gestel, en die uitputting en
het zware zieleleed gaven aan zijn gelaat een lijkkleur.
Soms sloot hij de oogen; als de vermoeidheid al te zwaar
drukte op zijn oogleden.
Het hart van den armen slaaf gloeide van ontferming en
broederliefde,
„Kan ik niets voor u doen?"
De gevangene glimlachte meewarig. Zonder de toestemming van den stokbewaarder zou Aleander niet eens dit
binnenplein hebben mogen betreden.
De kostbare oogenblikken spoedden ten einde; de slaaf
mocht niet langer toeven.
„Ik moet u vaarwel zeggen", zeide Aleander zacht.
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,,Zie ik je terug?"
„Als de stadspoorten bij het ochtendkrieken worden ontsloten, verlaat ik Rome. Ik heb belangrijke berichten voor
onzen Keizer."
„0 Aleander", klaagde Gunther: „ik voel me zoo verlaten!"
De slaaf ontroerde er van, Gunther was de moedigste, de
wijste, de schranderste geweest van allen; hij wist altoos
raad, En nu die droeve zucht van verlatenheid!
„God is overal", troostte Aleander.
„Ik weet het; ik weet het, Maar deze vochtige muren
zuigen mijn geestkracht op. Ik voel me oud en versuft; een
arend met geknotte vleugelen!"
„De vleugelen zullen weer aangroeien."
„De spijlen zijn onbreekbaar, Aleander."
„Het zwaard van Keizer Constantijn zal ze breken. Ik
hoor het gekletter der sleutels, en mag niet langer toeven
God neme u onder Zijn trouwe hoede, heer Gunther!"
„Vaarwel, mijn vriend! Wilt ge voor mij bidden?"
„Ik beloof het u", antwoordde Aleander, en de Gothische
vorstenzoon nam de verzekering van den armen slaaf aan
als een onwaardeerbaar geschenk.
Hij luisterde naar de voetstappen, die een zwakke echo
vonden tegen de hooge, onverbiddelijke muren, Langzaam
stierf de klank weg, en slechts de echo werd gehoord in zijn
eigen borst.
*,
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Weer slopen de dagen en de nachten in smartelijke eentonigheid voorbij. Gunther vernam niets meer van de buitenwereld; de stokbewaarder was geslotener dan ooit; de gevangene had een gevoel, alsof hij op een eenzaam eiland
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vertoefde, te midden van een eindeloozen oceaan, afgesloten van alle gemeenschap.
Doch op een keer, toen hij dreigde weg te zinken in den
diepen kolk der wanhoop, werd zijn geloof op verrassende
wijze versterkt,
Zijn oog zwierf langs de grauwe, onbarmhartige wanden
zijner gevangenis, en ontdekte er flauwe teekens en letters.
Ze waren met bloed geschreven, en waren als weemoedige
herinneringen achtergebleven van martelaren, die hier om
Christus' wil gekerkerd waren geweest.
Het had hem veel moeite gekost, de teekens en de letters
te ontcijferen, maar het was hem toch gelukt. Het waren
Bijbelteksten,
„Ik ben de goede Herder!" stond er te lezen. En met een
andere hand, iets lager; „Vreest niet!"
Er waren tal van die korte teksten in de Grieksche en
Latijnsche taal. Zij verkwikten zijn ziel; de heilige ademtocht dezer martelaren was achtergebleven in den droeven
kerker.
Bange droomen vervulden zijn nachten, doch eens had
hij een zoeten droom. Hij bevond zich weer in het landhuis
van Camillus, en hij hoorde weer Virgine's stem,
„Sta nu op, Gunthio", zeide ze; „zie, de lente is ontwaakt, en de zangvogel zingt zijn lied."
„Ik kom, mijn Liefste."
„Kom dan, Gunthio!"
„Heb een oogenblik geduld! Ik struikel!"
Toen sloeg hij verbaasd de oogen op.
Op een afstand, in een eerbiedige houding, stond de stokbewaarder, met een kaars in de hand.
„Wil ik de kaars op den ijzeren luchter plaatsen, Signora?" vroeg hij.
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De diep gesluierde vrouw knikte, en hij bevestigde de
kaars op den luchter.
„Over een uur — het is de uiterste termijn."
Zij maakte met de hand een bevestigend gebaar, En de
stokbewaarder verwijderde zich. En beiden waren alleen,
Gunther had haar gelaat nog niet gezien en haar stem
nog niet gehoord. Maar zijn hart klopte met felle slagen,
en zijn slapen hamerden.
Zij knielde bij zijn ketenen neer.
„Gunthio!" zeide ze.
De stem scheen uit wijde, zonnige verten te komen, en
toch was ze dicht bij. Dat ééne woord was het; hij had het
ook in den droom gehoord. Toen sloeg zij den sluier weg.
„ Virgine", zeide hij: „waak ik of droom ik?"
Zij kuste de woorden van zijn lippen; zij kuste de roestige keten, die zijn pols omknelde; met een onmetelijk
medelijden zag zij die vervallen trekken van het gelaat, die
breede, donkere kringen onder zijn oogen.
„Hoe bitter is je lijden", fluisterde ze: „mijn eenige, mijn
schat! mijn leven!"
Doch haar lijden was ook zwaar geweest — al die jaren.
Niet in het uur en op den dag van het scheiden; toen had
zij zich sterk en onoverwinnelijk gevoeld in den burcht van
haar trots, doch er waren andere dagen gevolgd, Hare
oogen waren opengegaan voor de grievende beleediging, die
zij Gunther had aangedaan, en zij verfoeide hare daad.
Er was meer, Zij had met weemoedige verbazing ontdekt.
dat hare liefde bleef, al was de geliefde verdwenen, en dat
haar hart met zijn diepste vezelen aan hem verbonden was,
Zij wilde hem niet zoeken, en miste hem nochtans op de
smartelijkste wijze. Het landgoed, de omtrek — het was
alles hetzelfde gebleven. Het was dezelfde weg, dien zij zoo
menigmaal met hem had gewandeld; hetzelfde huis, het-
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zelfde landschap, dezelfde zon, maar de jubel dier dagen
was in een klaagtoon veranderd, De zon straalde als te
voren, maar voor haar innerlijk oog lag er een sombere
nevel aver die bloeiende zomerweelde gespreid.
„Zijn we verzoend, liefste?" vroeg hij.
„Als ge mij kunt vergeven", antwoordde ze in roerenden
deemoed.
„Zie hier!" zeide ze: „zie hier!"
Toen herkende hij den kleinen ruiker van wilde bloemen, in een gelukkiger tijd aan die murmelende bergbeek
voor haar geplukt.
„Gij zeidet, Gunthio, dat ge me zoo het liefste zaagt. De
kleur is blauw; de kleur der trouw."
Hij antwoordde niet; het gevoel overstelpte hem.
„De ruiker is verdord", ging ze voort: „al heb ik hem
gedrenkt met tranen, Maar de kleur bleef blauw. Ge hebt
me echter nog een groote vraag te doen, Gunthio — ik lees
het in je oogen."
Toen herkreeg hij de spraak.
„Ja, over dat ééne, Virgine, dat groote, dat alles beheerschende, want ik behoor Christus toe, Hij heeft meer voor
mij geleden dan een vader of een moeder of zelfs gij voor
mij zoudt kunnen lijden."
„Gunthio", zeide ze zacht: „uw God is mijn God, en uw
volk is mijn volk. De arme christenslaven zijn mijn broeders; ik heb hun de voeten gewasschen."
Toen sloeg hij den arm om haar hals; zacht rinkelden de
ketenen.
„Dan is alles goed", zeide hij.
En over dat vermagerd en afgepijnigd gelaat gleed een
verheven glimlach van zoete vreugde.
Doch de borst van het meisje hijgde als van hevige vermoeidheid, en zij barstte in een droeven smartkreet uit. Zij
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wist meer dan Gunther, en op de vleugels harer liefde had
zielepijn haar stempel gebrand. Zij schudde heftig met het
hoofd, en alle a zelfbeheersching verliezend, riep zij; „0
neen; het is niet goed -- het is vresselijk."
De gevangene zag haar met groote verwondering aan.
„Hoe bedoelt ge dat, mijn liefste?"
Zij had haar geestelijk evenwicht teruggewonnen.
„Ik kan het je niet zeggen."
„Omdat het te vreeselijk is? Spreek vrij uit! Voert Dentatus iets in het schild?"
„Een machtiger man dan Dentatus."
„Keizer Maxentius?"
Ze boog het schoone hoofd.
„Die is het."
Een diepe rimpel plooide Gunther's voorhoofd.
„Moet ik gefolterd worden?"
„Nog niet. Eerst moet ge je meester en vriend keizer
Constantijn in de ketenen geklonken zien."
„Ze hebben hem nog niet. En voorts?"
„Dan zal Constantijn iets ontzettends te aanschouwen
krijgen,"
Het ging Gunther als ijskoud water over den rug.
„Een geeseling over den naakten rug?"
„Erger! Erger!"
Zal me een oog worden uitgebrand? ik ben niet beter
dan die arme Egyptische slaaf,"
„Beide oogera. 0, mijn eenige, mijn schat, mijn vriend —
had ik het je maar niet gezegd!"
Er ging een siddering door hem heen.
Toen zeide Gunther met omfloerste stem: „Plaats je vlak
hij de brandende kaars, mijn liefste! Zoo is het goed."
Hij zag haar lang aan: diep en doordringend.
„Ik wil je beeld meenemen", fluisterde hij; „in de duis-
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ternis van mijn nacht, Je liefde is gelouterd door vele tranen
en veel smart; zij zal de ster zijn in mijn duister. Gij hebt
wel gedaan, het mij te zeggen; het toont de oprechtheid van
je gemoed, We zullen alles samen deelen -- vreugde en
smart."
Krampachtig bewogen zich Virginia's lippen,
„Vreugde!" zuchtte ze droevig.
„Laten wij dan spreken van troost en smart!" zeide
Gunther, „Ziet ge niet, hoe kalm ik ben?"
Hij sprak inderdaad op kalmen toon, maar zijn gelaat
werd geteekend door een lijkkleur.
Er waren eenige oogenblikken van smartelijke stilte,
Toen vroeg Gunther: „Wie heeft het je gezegd?"
„Ik weet het van mijn broeder Camillus, die bevriend is
met den Romeinschen ridder Julius, Ik had je nog mede
te deelen, dat Camillus zijn landgoed heeft verhuurd, en
dat wij reeds sedert tal van maanden te Rome wonen,"
Virginia was nu veel kalmer geworden.
„Het is toch maar het beste", zeide zij: „dat ge alles
weet."
Hij legde zijn hand op de hare.
„Zeker, zeker ! Ik leg den troost over onze verzoening
in de eene weegschaal, en het monsterachtige plan van
keizer Maxentius in de andere, en de weegschaal van den
troost slaat door met onweerstaanbare kracht, Waart gij
het, die mij meer dan eens hebt laten waarschuwen?"
„Ik was het."
„En waarom kwaamt gij zelve niet?" vroeg hij met een
zacht verwijt in zijn stem,
„Omdat de trots mij weerhield, Maar toen ik van mijn
broeder vernam, uit de betrouwbaarste bron, wat men met
je voorhad, smolt mijn trots weg als een ijlen vlasdraad, die
vergaat in het vuur. Nu weet gij alles."
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Gunther legde de hand nadenkend aan het voorhoofd.
„Ik begrijp nu, dat de botsing tusschen Constantijn en
Maxentius onafwendbaar is geworden — is de oorlog reeds
verklaard?"
„Morgen zal het geschieden, Dentatus vertrok gister
reeds met een krijgsmacht naar het noorden, en heden
vertrok de gepantserde ruiterij."
„Dat is groot nieuws, Virgine."
De Goth rekte zijn gestalte, zoodat de ketenen kletterden,
„0, was ik vrij!" klaagde hij.
Maar die klacht verdween, en zijn oogen begonnen te
schitteren.
„Mijn lot en dat der Christenheid in Italië èn NoordAfrika hangt nu af van een snelle zegepraal van Constantijn."
Virginia met haar schrander bevattingsvermogen begreep
dat ook wel, maar zij dacht aan de Alpen,
„De Alpen scheiden hem van Italië."
„Hij vliegt er over heen."
„Er liggen sterke vestingen in Noord-Italië."
„Hij breekt de poorten open, Virginel Kunt ge hem niet
aan vertrouwde verspieders helpen?"
„Dat is een nieuwe gedachte", zeide zij, mede aangestoken
door het krijgshaftig vuur, dat in zijn binnenste was
ontbrand.
Doch plotseling kreeg de bezorgdheid de overhand in
zijn hart.
„Virgine", zeide hij, „als de vijand het merkt, dan waagt
ge meer dan je leven!"
„0 mijn vriend!" antwoordde ze, „is die prijs te hoog
voor zulk een doel? Ik wil u waardig zijn, uitverkorene
mijns harten!"
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De stokbewaarder naderde. Hij nam de half weggebrande
kaars van de ijzeren luchter.
„Nu wordt het weer duister in je cel l" klaagde Virgine.
„Het blijft hier licht", antwoordde hij; „gij hebt mijn
hart verruimd."
Het meisje liet den sluier weer vallen.
„'t Is al ver over tijd", bromde de stokbewaarder; „u
moet wel verstaan, Signora, dat de hoofden der ambtenaren
tegenwoordig maar los op hun schouders staan!"
Zij luisterde niet eens, en aan de deur gekomen, riep zij
voor den laatsten keer: „Gunthio! Gunthio!"
Toen sloeg de met ijzer beslagen eikenhouten deur dicht
met een harden slag.

HOOFDSTUK XXIII.
De snelle adelaar.
Het was enkele weken later.
Het hoofd van keizer Maxentius was nog (dommelig van
den wijn, dien hij had gedronken op het feest, dat Julius
gisteravond ter eere van diens verjaardag had gegeven.
Juist trad Julius de zuilenbal van het Paleis binnen.
„Hoe hebt ge geslapen, Imperator?"
„Om ide waarheid te zeggen, slecht, En het gezelschap
gisteravond op je feest beviel me evenmin. Ik heb getracht,
mijn ergernis weg te spoelen:"
„Ge bedoelt de genoodigde senaatsleden?"
Maxentius zag zijn vriend aan met een stekenden blik.
„Die bedoel ik juist. In hun hart haten ze mij. Ze kunnen
't maar niet verdragen, dat de man, aan wien de scepter
werd toevertrouwd, ook regeeren wil."
.,Het regeeren moet met wijsheid geschieden", zeide
Julius.
Hij was de eenige, die zich zulk een opmerking zou
durven veroorlooven.
„Zij spreken van een sabelheerschappij", hernam de keizer, „bij Jupiter! ik zou niet weten, hoe ik anders zou
kunnen regeeren."
„Door mildheid en rechtvaardigheid."
De keizer schoot in een schaterlach.
„Nu gaat de wereld op haar kop staan. De dolste pretmaker wordt een Stoicijnsche wijsgeer! Julius wordt een
Seneca."
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„Het zij zoo", antwoordde Julius,
„De geschiedenis met die Patriciërsvrouw, die door u
werd begeerd, heeft ook kwaad bloed gezet."
De keizer trok de schouders smalend op,
„Ik zou met Julius Caesar kunnen zeggen; „Ook gij,
Brutus?"
„Deze Brutus wil u de waarheid zeggen, o keizer."
Maxentius keek den vriend der jeugd met klimmende
verbazing aan,
„Is er iets bijzonders geschied, dat je gezicht zoo strak
staat?"
„Er zijn geruchten, dat Constantijn door de Alpenpassen
Italië wil binnendringen."
't Is te onnoozel, om het te gelooven."
„Ik neem het ook nog niet aan, maar het zou niettemin
verstandig zijn geweest, die passen te bezetten. Een geringe
strijdmacht zou voldoende zijn geweest,"
Beider blik werd thans afgeleid door een ruiter, die de
paleispoort kwam binnenrijden, Hij had snel gereden; zijn
paard was met zweet bedekt.
De ruiter maakte een diepe buiging voor den keizer,
„Van waar komt gij, Gajus?"
,Van het Noorden des lands, Ik verwisselde telkens van
paard -- mag ik verder spreken, Imperator?"
„Spreek — Gajus is nog steeds een boodschapper geweest
van goede tijdingen,"
„En is ze heden minder gunstig, 'dat zal Uwe Majesteit
mij vergeven."
Even rimpelde het keizerlijk voorhoofd,
„Ge spreekt als de god van het onheil", zei hij ongedul
dig: „vertel mij, of Dentatus Galliê is binnengevallen,"
„Constantijn was hem voor, en heeft de Alpen overschreden."
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De Keizer stampte toornig met den voet,
„Ge zijt krankzinnig, man. Van den langen rit hebt ge
misschien een zonnesteek opgedaan; Constantijn bevindt
zich met zijn leger nog aan den Rijn."
„Imperator, ik zeg de waarheid en ik lieg niet; hij staat
voor de poorten van Suza."
„Maar de Alpen dan? — de Alpen?"
„Hij is door een der passen heengekomen" 1).
„Dat is toch onmogelijk!" bulderde de Keizer, „Zijn leger
heeft toch geen vleugels?"
De ruiter keek naar zijn paard, dat door een slaaf stapvoets werd rondgeleid, om langzaam af te koelen.
„Met dat paard komt het wel in orde", zei de Keizer op
grammen toon: „uit welke volken bestaan de horden, die
mijn schoonbroeder Constantijn de eer heeft, aan te
voeren?"
„Uit Britten, Galliërs en Barbaren, De voorhoede moet
bijna geheel uit Christenen en Barbaren bestaan,"
„Christenen en Barbaren", herhaalde de Keizer.
De oude spotlust kwam weer even boven,
„'t Is altijd zoo geweest", ging hij voort: „soort zoekt
soort. 't Is echter goed, dat ik 't weet. Onze gevangenissen
zitten vol Nazareners, We zullen ze aan 't kruis slaan, en
de wegen van Midden-Italië afsluiten met die kruisen."
Julius schudde onwillig het hoofd.
„Ik raad u ernstig aan, zulks niet te doen,"
„Ik ben Keizer", donderde Maxentius.
Toen zweeg zijn vriend.
„Weet ge nog meer, Gajus?"
„Een arend vliegt voor de vijanden uit en wijst hun den
weg."
1) Het was de pas, thans bekend als de pas St, Denis.
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Maxentius was behebt met een groote en onoverwinnelijke bijgeloovigheid. Hij rilde onder zijn purperen gewaad
van de mededeeling.
„Schiet het beest dood!"
„Onze beste boogschutters hebben er hun krachten op
beproefd, maar te vergeefs, De adelaar is onkwetsbaar."
„Alles gelogen! gelogen!" barstte de Keizer uit: „weet
ge niets van Dentatus?"
„Er zijn tal van geruchten, maar met zekerheid kan ik u
omtrent hem niets mededeelen."
Maxentius wenkte een der Paleisslaven.
„Breng mij een beker Falerner!"
De slaaf bracht hem den wijn in een gouden beker op een
gouden schaal, En de Keizer greep ongeduldig den beker.
Er werd een nieuwe ijlbode aangemeld. En de bode
sprak:
,,Imperator, ik had u te berichten, dat Suza stormenderhand door den vijand genomen is, De onzen boden dapperen wederstand, maar Constantijn's voorhoede bestormde
de muren op tien, twintig plaatsen tegelijk. De bestorming
kwam aan met de kracht van een orkaan,"
Maxentius verbleekte van de tijding, en bestelde een
nieuwen beker wijn.
„Hebt ge tijding van Dentatus?"
„Neen, Majesteit."
En wéér naderde een ijlbode, Hij kwam te voet,
„Waar is uw paard?" vroeg Julius.
,,Het is bij de Noorderpoort der stad van uitputting neergestort."
„Kom hier!" beval de Keizer den ijlbode; „hebt ge tij ding
van Dentatus?"
„Jawel, Imperator."
„Eindelijk!" zei de Keizer. Een groote spanning werd
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zichtbaar op zijn vaalbleek, door fellen zinnelijken hartstocht geteisterd gelaat.
,,Dentatus wierp zich met zijn krijgsmacht in Verona."
De Keizer vermoedde het wel, Constantijn's windsnelle
bewegingen hadden een inval in Galliê onmogelijk gemaakt; Dentatus was verplicht geweest zich te bergen, en
had Verona bezet.
„De keuze was niet slecht, Julius, Verona is een sterke
vesting. Daar zal hij veilig zijn, en rustig de ontwikkeling
der gebeurtenissen kunnen afwachten.
De ridder maakte een bevestigend gebaar,
„De muren zijn niet oud en wel verzorgd; de poorten
zijn stevig, Voor enkele maanden ben ik er nog geweest en
vond Verona een der geduchtste vestingen van Italië, Neen,
het was een goede keuze van Dentatus."
De ijlbode ging voort,
„Constantijn eischte de vesting op."
Maxentius glimlachte,
„Dat gaat heel gemakkelijk,"
„Dentatus gaf het bescheid terug, op zulke onbeschaamde
vragen geen antwoord te zullen ,geven. Hij wilde met Constantijn niet onderhandelen."
„Kostelijk! kostelijk!" riep de Keizer met een verruimden blik: „wat zeeg je daar nu van, Julius? Is het geen
prachtig antwoord?"
„Tot zoover loopt alles goed", antwoordde de ridder met
den ironischen glimlach, die hem eigen was, „Met belangstelling wacht ik op het vervolg."
En de ijlbode vervolgde: „Voordat Constantijn de stad
aantastte, sloot hij haar zoo nauw in, dat er geen muis in
of uit kon. Daarna trok een deel van zijn krijgsmacht naar
Aguileja en Modena."
„Om geen vijanden in den rug te hebben", viel Julius in.
HET KRUIS IN DE WOLKEN.
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„Ik zie dat krijgsplan al voor mij liggen — wie voerde die
strijdmacht aan?"
„De Alemannen-hoofdman Crocus."
„Ik dacht het wel — ga voort!"
„De beide versterkte plaatsen werden door Crocus stormenderhand genomen, Toen vereenigde hij zich onder de
muren van Verona weer onder de vaandels van Constantijn,
die Verona liet bestormen."
,,Het onneembare Verona?" riep de Keizer: „dorst hij
dat aan?"
„Hij durft wel meer aan", hernam Julius.
En de ijlbode ging voort: „In de opengerammeide poort
van Verona viel Dentatus door het zwaard van Constantijn.
„De vergelding voor de Thebaansche catacomben!" riep de
Galliër! — wat ,dit beteekent, weet ik niet,"
„'t Is ook niet noodig", antwoordde Maxentius op harden
toon: „is Verona dus genomen?"
„Met de geheele bezetting."
Ontsteld en ontzet zweeg de Keizer eenige oogenblikken;
toen herstelde hij zich,
„Hoe staat het met Milaan?"
,,De burgers ontwapenden hun eigen bezetting, en haalden Constantijn met veel gejuich en alle teekenen van
groote blijdschap binnen,"
Knarsetandend hoorde de Keizer de tijding aan. Zijn
ontsteltenis moest wijken voor zijn woede, en de vuisten
ballend, riep hij „Ik zal een bloedige wraak nemen op de
muiters, die met mijn doodsvijand heulen, zij zullen boeten
voor 'hun euveldaad."
Toen dacht hij aan de Clibanariërs, die hij naar het Noorden had gezonden. Bij deze ruiterij was man en ros gepantserd, Zij was gewoon, zich als een ijzeren lawine van
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de heuvelen neer te storten op den vijand, hem verpletterend in haar onweerstaanbare vaart.
„Wat richtte mijn ruiterij dan uit?" vroeg de Keizer in
brandend ongeduld.
En de onheilsbode antwoordde; „De dappere ruiterij der
Clibanariêrs bestond toen niet meer, De Barbaren sloegen
ze met ijzeren knotsen dood; ze liggen verslagen op het
slagveld bij Brescia. Toen ík er voorbij reed, zag ik den
roest op de schilden en de harnassen der verslagenen, Van
de Clibanariérs leeft niets meer ' dan de herinnering,"
Maxentius hoorde de vreeselijke tijding aan in gebukte
houding; als een mensch, over wiens hoofd zich een noodweer samenpakt.
„Waarheen gaat nu de tocht der Barbaren'?" vroeg .hij
met heesche stem.
„Uw geachte zwager zal wel geen rust hebben", meende
Julius: „voordat zijn ruiterij haar paarden aan den Tiber
drenkt."
„Ik zag", antwoordde de ruiter: „hoe de adelaar van
Constantijn de richting naar het Zuiden insloeg, Naar het
Zuiden trokken Constantijns legerscharen, vlug als de
wind, krachtig als een leeuw die roof zoekt,"
„Dus naar Rome, mijn Rome!" hernam de Keizer.
De aangeboren luchthartigheid begon weer de overhand
bij hem te krijgen,
„'t Is goed, Hoe eerder hoe liever. Constantijn zal niet de
eerste zijn, die vóór Rome zijn roemloos einde vond, Ik zal
hem vernietigen voor de poorten van de eeuwige, de goddelijke stad. Daar zal hij sterven mijn doodsvijand: de man
dien ik haat als niemand te voren!"
Maar in de volgende dagen kwamen er bij den Keizer
toch oogenblikken van zwaarmoedigheid, want dat geheimzinnige leger uit het Noorden naderde als een stormvloed.
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Men vertelde in Rome, dat het alles neertrapte onder zijn
onweerstaanbaren tred, en dat een vlucht raven, die bloed
hadden geroken, dit vreeselijk leger volgde, Het leger van
wraak, van de wraak Gods, het leger, dat een streep zou
zetten onder een tijdperk zoowel der Romeinsche als der
wereld-geschiedenis en.... een bloedige streep zou het zijn.
De Romeinen huiverden toen zij vernamen dat een vlucht
raven het leger volgde, want zij beschouwden de nadering
der raven als de voorboden van ziekte, ramspoed en dood,
en de Keizer gaf bevel, de offers voor de goden te vertienvougen,

HOOFDSTUK XXIV.
Het teeleen aan den hemel.

Constantijn zat in zijn tent, aan een eenvoudige tafel, op
schragen geplaatst, met een groote kaart van Italië voor
zich. En Crocus, de Alemannenhoofdman, zat naast hen,
Crocus was de raadsman des Keizers, zooals hij de raadsman van Constantius Chlorus was geweest. Hij was een
man, doorkneed in de krijgskunde, bekwaam, trouw, gerijpt door vele ervaringen, en zijn woord woog zwaar bij
zijn Keizer.
Noord-Italië met zijn sterke vestingen was met een fabelachtige snelheid vermeesterd, en het onstuimige bloed van
Constantijn wilde nu snel op Rome voortrukken.
„Ik wil Hannibal's tocht verbeteren", zeide hij.
Doch Crocus had weinig ooren voor dien verbeterden
tocht.
„H an nibal was niet te verbeteren", luidde zijn antwoord,
„en ik raad den tocht naar Rome voorshands af. Voortvarendheid is een deugd, maar als zij niet gepaard gaat met
voorzichtigheid, wordt zij roekeloosheid. Wij staan reeds
veel te dicht bij Rome."
„Je bloed begint traag te vloeien, Oude."
„En uw bloed stroomt te snel."
„Wat wilt ge dan eigenlijk?"
„Dat ons leger een achterwaartsche beweging maakt, een
versterkt legerkamp opslaat, en daar wacht op nieuwe
hulptroepen, die uit Gallig reeds in aantocht zijn. Wij hebben ze dringend noodig, want ons leger is ernstig verzwakt
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door de bezettingen in de veroverde vestingen, terwijl de
tocht over de Alpen geen geringe offers eischte."
„Ik beschik nog over veertig duizend manschappen om
Rome te nemen."
„En Maxentius beschikt over honderd zestig duizend
strijdbare manschappen, om Rome te verdedigen,"
„Als het cijfer niet overdreven is."
„De bron, waaraan we dit cijfer te danken hebben, bleek
tot heden zeer betrouwbaar."
„'t Is waar", zei de Keizer, „Ik ken de bron niet, maar
een mijner verspieders, Aleander deelde mij mede, dat een
vroegere verloofde van mijn vriend Gunther de berichtgeef ster is."
Zijn gelaat betrok.
„Die Gothische vorstenzoon zucht reeds maanden in de
gevangenis om mij."
Hij wendde den blik weer naar de kaart; de stad Rome
scheen hem aan te trekken met magische kracht,
„Het cijfer beslist niet alles, Crocus. Mijn leger munt uit
door moed, toewijding en krijgstucht."
„En het wordt aangevoerd door den grootsten veldheer
zijner eeuw; ook daarmede wil ik rekenen."
De Keizer keek verbaasd op, Een lofprijzing van de
lippen van dien grijskop was iets ongewoons.
„De lof is verdiend", ging de hoofdman voort, „De NoordItaliaansche veldtocht is een meesterstuk geweest van veldheerskunst, Uw vader was een groot veldheer; gij echter
overtreft hem, Maar in eenvoud en soberheid wordt ge door
uw vader overtroffen. Gij bemint het grootsche, het schitterende, Uw vader zou zich een kroon van ijzer hebben gewenscht, en voor u is een gouden kroon nog te weinig."
Constantijn sloeg hem lachend op den schouder.
„Zie rond, Oude! -- de tafel van je Keizer bestaat uit
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ongeschaafde planken, en het linnen van zijn tent is met
slijk en modder bespat."
„Omdat het niet anders kan. De zucht om te overwinnen
houdt uw pronkzucht in bedwang."
„Bedankt voor je vaderlijke opmerkingen! Indien wij
als overwinnaars Rome binnenrukken, zal ik aan jou het
model vragen voor een nieuwe kroon."
Het was een vroolijk intermezzo, dat de elastische geest
des Keizers zich kon veroorlooven, Maar aanstonds vertoonde zich weer de strakke, ernstige plooi op zijn gelaat,
en met groote oplettendheid luisterde hij naar de uiteenzettingen van zijn raadsman.
„Summa summarum", zei de Aleman: „er zijn twee
mogelijkheden. Maxentius zal de poorten sluiten en de stad
verdedigen; dat is de ééne mogelijkheid. En ik wil u wel
verzekeren, dat de belegering tegenover zulk een overmatige bezetting niet één kans van slagen zal hebben."
De Keizer maakte een levendig gebaar.
„Maxentius zal mij den slag aanbieden onder de muren
van Rome; dat verlangt zijn trotsche aard."
„Ik vermoed het ook, maar wat zal dan het geval zijn?
Wordt ons leger geslagen, dan zullen we een behoorlijken
terugtocht missen. Wordt Maxentius geslagen, dan zal hij
op Rome als op een onneembaren burcht terugtrekken."
De triomf eerende lichtstraal werd zichtbaar in het keizerlijk oog.
„Wij zullen ons hechten aan de verzenen der geslagen
Romeinen, en met hen de poorten binnendringen."
„De overwinningen hebben uw blik beneveld", antwoordde Crocus met toornige stem.
Hij wist wel, wat er nu gebeuren zou, De pinnen der linnen tenten zouden weer los worden gemaakt en de tocht
naar het Zuiden worden voortgezet.
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Het bevel kwam nog eerder, dan Crocus had vermoed.
Reeds in de vroegte van den volgenden morgen, de flanken
door zwermen ruiterij gedekt, rukte het leger van den
Galliër in de bewonderenswaardige orde der Oud-Romeinsche legioenen op naar het Zuiden, naar Rome. Klapwiekend steeg de adelaar op naar de wolken, en eerst in de
nabijheid van Rome betrokken de troepen hun legerkamp.
„Oude!" zei de Keizer toen tot Crocus: „ík wil eenige
oogenblikken volstrekt alleen zijn."
De lichtstraal is gedoofd in zijn oog, dacht de Aleman;
de zorg zetelt op zijn voorhoofd; hij wil de goden spreken.
Inderdaad! een ernstige bezorgdheid had post gevat in
het anders zoo moedige hart des Keizers. Hij had nog nooit
een nederlaag geleden, maar ééne nederlaag, onder de
muren der Eeuwige Stad, zooals de Romeinen met fierheid
hun stad noemden, kon hem de vrucht van al zijn overwinningen kosten. Hij had thans een open oog voor de gevaren, die hem dreigden, en die hem door den grijzen veldheer waren voorspeld.
De teerling zou vallen, en zijn ziel was vol van een onrust, die hij nog nooit had gekend. En daarom zocht hij de
eenzaamheid in het stille veld, buiten de legerplaats.
***

De hemel was bewolkt, maar het vergezicht was wijd.
Aan den verren horizont schemerden, bevallig de op de
heuvels gebouwde, witte landhuizen. En daarachter lag
R ome....
De Keizer zette zich neder op een klipsteen en peinsde.
En was een wandelaar hem voorbijgekomen, dan zou die
wandelaar in dezen man wel nimmer den gevierden held
van Noord-Italië hebben herkend.
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Een gevoel van zwakheid, van diepe afhankelijkheid had
zich meester gemaakt van zijn geest. Wat hij bezat, was
hem geschonken; hij was slechts het werktuig in de hand
van een Hooger Wezen.
Wie was dat Hooger Wezen?
Hij dacht aan zijn vader, die aan Mithras, den zonnegod,
eere had gebracht. Doch zijn moeder had anders gesproken,
zij had tot hem gezegd, meer dan eens, en bij het uitbreken
van dezen oorlog had zij het herhaald, dat a an Christus is
gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Mithras of Christus. .. .
Hij stond voor de groote beslissing zijns levens. Het was
een strijd op leven en dood, dien hij tegen Maxentius voerde, en nooit te voren had hij zulk een reikhalzend verlangen
gevoeld naar hoogere hulp.
Hij stond op van den harden klipsteen. Zweetdruppels
parelden op zijn voorhoofd; zijn lippen beefden, en een
groote angst vervaarde zijn dapper hart.
In zielsbenauwdheid wierp hij zich neder achter een wilden vijgeboom.
„Indien Gij Christus de Almachtige zijt", zoo smeekte hij
„cn als aan Uw Kruis het heil der :nenschheid is ontsproten,
zog openbaar U aan mij! Mijn vijanden zijn zeer machtig;
geef mij een teeken, dat mij ter overwinning mag leiden,
en ik zal U aanbidden als den Koning aller koningen!"
Hij rees op uit het stof en staarde naar de wolken, naar
den hemel. En toen geschiedde het wonder.
Zijn oog zag het Kruis.... het wereldoverwinnend
Kruis.... Het blonk met een majesteit in de wolken, dat
al de glans van alle Romeinsche Caesars en al de heerlijkheid hunner tronen daarbij in het niet verzonk.
Het was een reusachtig groot kruis; het viel over de
wolken heen; het fonkelde in bovenaardsche, hemelsche
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schittering. En daaronder las de verbaasde toeschouwer in
vlammende gouden letters: „In dit teeken zult gij overwinnen. ^^
Hij viel als overweldigd ter aarde en stamelde: „Mijn
Heer en mijn God!"
Toen hij oprees, stond Crocus op een afstand.
„Ik maakte mij ongerust", zei de grijze veldheer; „de
ruiterij van Maxentius zwermt in ' den omtrek, en ik legde
een afdeeling mijner Aleinansche lansruiters achter gindsch
geboomte in hinderlaag. Wat is u geschied? Uw aangezicht
schittert, alsof gij met de goden hebt gesproken."
„Ik bad tot Christus."
„Tot den verachten timmerman van Nazareth ? Gij? De
beheerscher van machtige volken?"
„Hij gaf mij genadiglijk een teeken."
„Welk teeken?"
„Het teeken des Kruises, hoog in de wolken. Het blonk
in den zevenvoudigen glans van den regenboog, totdat het
even plotseling verdween als het verschenen was."
Een kruis.... een smadelijk kruis.... zoo iets als een
galg, waarmede men in de Duitsche gauwen de gemeenste
misdadigers ophing.... De oude krijgsman deed ontzet een
stap achterwaarts.
Maar het kon niet waar zijn.
„Waarom heb ik het dan niet gezien? Het is een vergissing geweest -- een gezichtsbedrog."
„Hebt gij dan niets gezien, Crocus?"
„Ik zag, hoe de zon worstelde, om door het wolkengordijn heen te dringen. Het was vergeefs; wij zullen heden
geen zon zien. En een kruis zag ik niet."
Zwijgend sprong de Keizer in het zadel. Het bekommerde hem, dat Crocus het heilig waarteeken in de lucht niet
had gezien.
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„Is uw besluit reeds gevallen'?" vroeg de veldheer.
Hij doelde op het veldtochtsplan.
„Nog één dag geduld!" antwoordde de Keizer.
De nacht kwam. Zacht ruischten de zegevierende vanen
van den Galliér in den nachtwind; het leger sliep, terwijl
de wachten waakten.
Constantijn had zich op zijn legerstede neergelegd, en
het duurde lang, voordat zijn oogen loken. Toen hij opstond, schemerde de ochtend; van de naburige pachthoeven
klonk het gekraai der hanen, die den morgen aankondigden.
De Keizer sloeg de tent op, en zag eenige manschappen
van zijn Alemansche lijfwacht met uitgetrokken zwaard de
wacht houden.
„Goeden morgen, kameraden!" riep hij.
„Goeden morgen, Imperator!" was hun antwoord.
„Laat er één van de wacht mijn veldheeren roepen!"
De meesten sliepen nog, maar Crocus stond reeds voor
zijn tent naar de lucht te staren,
„Roept de Keizer ons, mijn Zoon?" vroeg hij aan den
schildwacht.
„Jawel, mijn Vader!" antwoordde de Alemansche wacht.
„Het uur der beslissing!" mompelde de veldheer; „moge
de god Wodan hem wijsheid geven!"
Gewapend snelden de legeraanvoerders naar de tent des
Keizers. Hij telde hun hoofden.
„Falcus mis ik", zeide hij.
„Hij doet de ronde langs de wachten van het legerkamp",
antwoordde Crocus.
De oogen van den Aleman waren vast en doordringend
op het gelaat des Keizers gericht. Constantijn telde thans
acht en dertig jaren; het was een mannelijk en schoon gelaat; en de oogen blonken van een verheven glans.
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Crocus zuchtte in zich zelve, en zijn handen woelden

wrevelig in zijn grootgin, grijzen baard.
„De goden hebben zijn oogen aangeraakt", mompelde hij
tot zichzelve; „ die oogen volgen een goochelspel. Ik heb
het meer gezien, Het jonge, onstuimige bloed! Het holt
door als de razende stier."
„Wapenbroeders!" zei de Keizer, „Het duurde lang dezen
nacht, voordat de weldadige slaap mijn oogen sloot. Toen
droomde ik, en in den droom sprak Ch ri stus tot mij."
Allen luisterden met de uiterste aandacht, en dat de
naam van den Nazarener door den Gebieder werd genoemd,
wekte een algemeene en groote verbazing.
„Hij verzekerde mij de zegepraal, indien mijn leger in
het teeken des Kruises optrekt tegen den vijand. Zoo is het
dan besloten: Wij tasten den vijand aan, terwijl het Kruis
ons veldteeken zal zijn."

Niemand dezer dappere mannen sprak. Het besluit was
zoo ongewoon, dat zij tijd moesten hebben, het zich in te
denken. Slechts de Christenen onder hen verstonden het,
maar de verrassing, de vreugde had hun mond gesnoerd.
Crocus was de eerste, die oprees, om het woord te nemen.
„Imperator", sprak hij met vaste stem: „ik ben steeds gewoon geweest mijn meening te zeggen en zal het ook heden
doen,"
„Ik acht er je te hooger om, Oude. Spreek gerust!"
„Zoo zeg ik u dan, dat de snelle overwinningen uw blik
hebben beneveld, en gij het koele overleg hebt achtergelaten op de slagvelden, die nog na eeuwen uw roem zullen
verkondigen, Ik vraag u in het midden uwer veldheeren:
Is uw besluit onwrikbaar?"
„Onwrikbaar!" antwoordde de Keizer.
„Wel aan -- zoo zal het dus zijn!" hernam Crocus met
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droeve stem. „Vergun mij dan, dat ik met mijn Alemannen
in de voorste linie strijd, naast u, om met u te sterven."
Toen glimlachte de Keizer. Zoo zal de jongeling David
geglimlacht hebben, toen hij tegen den reus Goliath optrok.
„Ik voer mijn helden niet naar den ondergang", riep hij
met verheffing van stem; „maar naar de overwinning! naar
Rome!"

HOOFDSTUK XXV.
Mene mene fekel.

De verspieders van Maxentius brachten belangrijk nieuws
van het legerkamp des tegenstanders, Zij hadden er een
groote bedrijvigheid waargenomen; zware belegeringswerktuigen werden in gereedheid gebracht; honderden timmerlieden waren aan het werk, hooge torens van hout te bouwen
en groote vlotten om den Tiber te overbruggen.
De Romeinsche burgers konden niet nalaten, spottende
opmerkingen te maken,
„Onze dappere keizer Maxentius", zeiden ze; „die de
Afrikaansche opstandelingen versloeg, begint oud en bang
te worden; hij kruipt als een angstige vrouw ver achter de
gesloten deur, nu zijn schoonbroeder nadert,"
Het was een hoon aan het leger, en de jonge aanvoerders
ergerden zich bitter, toen zij deze woorden vernamen,
„Het is onduldbaar", zeiden zij; „voordat de zandlooper
weer is leeggeloopen, moeten we toonen, dat we nog niet
sidderen voor de Barbaren."
Keizer Maxentius gaf hun gelijk, Indien hij zich met zijn
sterk leger achter de muren van Rome verschool, zou zijn
gezag worden ondermijnd.
Hij bevond zich in de marmeren zaal van het Paleis, toen
de opperkamerheer hem meldde, dat ridder Julius en de
hoofdman der lijfwacht waren gekomen,
De Keizer, die hen had ontboden, hief het hoofd met
een ruk op.
„Ze zullen aanstonds binnenkomen", zeide hij.
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Hij had weer eenige moeilijke oogenblikken doorworsteld;
vroeger had hij ze nooit zoo gekend, De herinnering zijner
daden rees op en vervolgde hem als een nachtmerrie, en
hij wist geen ander geneesmiddel dan den wijn. De hovelingen fluisterden elkander in 't oor, dat hij gisteren smoordronken was geweest,
Meer dan ooit had Maxentius behoefte aan illusies;
zonder illusies kon hij geen adem halen, Hij wist, dat dehoofdman der lijfwacht er sterk voor was, aan Constantijn
in het open veld den veldslag aan te bieden, Dan zou Constantijn verslagen worden, en de ster van Maxentius zou
schitteren in haar hoogsten glans, Dat was de meering van
den hoofdman; dat was de illusie.
Het was waar; niet alle aanvoerders dachten er zoo over.
En er waren mannen onder met onmiskenbare bekwaamheid, die met sterken klem hadden beweerd, dat het van
voorzichtigheid en wijs beleid zou getuigen, indien de vijand
achter de muren van Rome werd afgewacht,
Doch de hoofdman der lijfwacht lachte om die bewering,
en hij had alle jonge aanvoerders aan zijn zijde. Hij talmde
dan ook niet, in deze samenkomst aanstonds met zijn meening voor den dag te komen,
Hij trok de schouders op over Constantijn,
„Ik ken dezen avonturier", zeide hij met nadruk, „'t Is
een heethoofd, en een gevaarlijke droomer; hij droomt van
de wereldheerschappij, Het wordt tijd, er een eind aan te
maken," Ik geef de verzekering, dat deze Galliër het niet
zoover zal brengen als die andere Galliër, die Brennus, die
doordrong tot aan de muren van het Kapitool."
„En dan hebben we nog altijd de ganzen van het Kapitool", meende ridder Julius, terwijl een zachte spot zijn.
lippen krulde,
Doch dan nam zijn gelaat een ernstige plooi aan,
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„Het is een dwaasheid", zeide hij op vasten toon: „om
aan Constantijn een veldslag aan te bieden."
„Het gezag van keizer en leger eischen het", riep de
hoofdman met zijn koele, zware stem.
Julius schudde het hoofd. Hij verbaasde zich, hoe de
Keizer aan een veldtochtsplan, dat de eenvoudigste regelen
der krijgskunde met voeten trad, zijn goedkeuring kon
schenken.

„Het zijn de geheime vrienden van Constantijn", zeide
hij: „die ons prikkelen willen tot een onbedachte daad, Ik
raad den Keizer aan, rustig te Rome den vijand af te wachten, Op de muren van dit Rome zal de Gallische vloed dood
loopen, Een vijfde deel onzer krijgsmacht is voldoende om
den vijand op een behoorlijken afstand te houden, en het
overige leger zal hem den genadestoot geven, als hij is uitgeput van de vruchtelooze bestormingen."
Keizer Maxentius zag den spreker aan met een trek van
verveling op het gelaat.
,,In wiens naam spreekt gij eigenlijk?" vroeg hij op
schamperen toon.
„In den naam van het gezond verstand."
„Weet ge hoe sterk de vijand is?"
„Ik weet het."
„En wij telren er honderd zestig duizend — wat zegt
ge nu?"
„Dat het u een onsterfelijken roem zal bezorgen, zoo gij
Constantijn verslaat, want hij is de grootste veldheer van
zijn tijd. En het zal uw roem niet verduisteren, zoo ge ze
behaalt met een viervoudige overmacht."
„Ge overschat den vijand", zei de hoofdman met gramstorige stem,
„Laten we niet de dwaasheid begaan, hem te onderschatten", hernam Julius scherp. „Ik steun op vertrouwbare
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gegevens, Constantijn paart de listigheid van den vos aan
de stoutmoedigheid van den leeuw. Zijn leger bestaat uit
geharde krijgslieden en de moed zijner Christensoldaten is
sedert hedenmorgen, toen het Kruis het veldteeken van den
Galliér werd, tot een geestdrift ontvonkt, die voor niets
terug zal deinzen."
De hoofdman trok ongeloovig de schouders op.
„Het Kruis van den Nazarener?" zeide hij met minachting.
Doch dezen keer gaf de Keizer den ridder gelijk.
„Het is niet anders", zeide hij met een spottend gebaar;
„we zullen voor lief moeten nemen, te strijden tegen een
vijand, die gek is geworden. Is het niet zoo, Julius?"
„Met uw verlof, o Keizer -- indien we uw schoonbroeder
een slag aanbieden in het open veld, is de krankzinnigheid
niet aan zijn kant te zoeken."
Het was sterk gesproken. De fletse oogen des Keizers
begonnen te flikkeren, en de hoofdman sloeg met de hand
driftig aan den greep van zijn lang Damascener zwaard.
„Imperator", zeide hij: ,,deze man sprak zooeven van geheime vrienden van Constantijn, Ik vermoed, dat hij er toe
behoort. Zou het geen tijd worden, hem over te leveren aan
de wacht?"
Het bloed schoot Julius naar de wangen,
„Roep uw lijfwacht maar", zeide hij; „hier zijn mijn
armen -- bind de polsen! Maar in het waarachtige belang
mijns Gebieders zal ik zeggen, wat mij op het hart is gebonden."
Had een ander den Keizer zoo openlijk durven weerstaan,
dan zou zijn doodvonnis zijn geteekend, en Julius was de
eenige, van wien de Keizer het duidde. Zelf een misdadige
en verraderlijke natuur, was hij van Julius' trouw rotsvast
verzekerd,
HET KRUIS IN DE WOLKEN.
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„De Imperator mag grootmoedig zijn", hernam hij; „na
den veldslag zal de straf voor Julius daarin bestaan, dat hij
de wacht zal bevelen, die de christen-soldaten naar hun
schavot zal begeleiden."
„Ze zijn nog niet gevangen!" antwoordde Julius. „In de
helsche martelingen hebben de christenen een standvastigen moed getoond, die door onze grootste helden slechts
zelden geëvenaard en nooit overtroffen is, Nu zullen ze met
het zwaard in de vuist voor hun geloof uitkomen -- o, het
is een vlijmend scherp zwaard, dat zij hanteeren! Het is
geslepen op den slijpsteen eener gloeiende, oprechte en eerlijke overtuiging,"
De hoofdman hoorde dit alles aan met een laatdunkend
'gebaar,
,,Me dunkt", zei hij: „dat we den roem van de verachte
Nazarenerhonden nu voldoende hebben hooren bezingen.
En ik maak me sterk, dat ridder Julius een geheime aanhanger is van die vervloekte leer."
Hoe vergiste hij zich!
Julius, die toegankelijk was voor grootsche en edelmoedige gedachten, had het levensgeluk nagejaagd in de drie
bekende werelddeelen, tot aan de grenzen van het wereld- .
rijk, Hij had het nergens gevonden, en om het bij de christenen te zoeken, kwam niet bij hem op. Hij was een leerling
van Plato, en dus eischte hij als wijze, dat de wipzen zouden
heerschen,
Was Maxentius zulk een wijze? De Keizer was het nooit
geweest, en bij Julius vatte de gedachte post, dat Maxentius het nooit zou worden. Hij kon verklaren, met oud-Romeinsche trouw het woord gestand te hebben gedaan, dat
hij eens aan Maxentius had gezworen, De Keizer had geen
getrouwer dienaar, Maar terwijl hij thans dien man aanzag
met dat verlept en verwelkt gelaat, rees er een bittere ver-
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achting op in Julius' ziel, Hij huiverde er voor, langer de
gun steling te zijn van een vorst, wiens naam wellicht door
de geschiedenis van alle eeuwen als een slaaf van zijn lage
lusten en hartstochten en als een wreede tyran zou warden
gebrandmerkt,
Doorzag de Keizer in een oogenblik v an helderziendheid
de gedadhten van eden ridder? Voelde hij wat den edelman
thans bezielde en hem in zijn hart wederspannig maakte?
„'t Is hier een zwoele lucht", zeide hij; „'t is om te
stikken."

Daarop volgde een angstig zwijgen, De dreigende adem
der toekomst ging door de marmeren zaal, en het Mene
Mene Tekel bliksemde boven het hoofd van den gekroonden misdadiger, die lange jaren a an zijn hartstochten had
kunnen voldoen en zich door geen mensch had doen weerhouden om te verrichten waarin hij lust had,
Zijn gelaat was verbleekt, en zijn handen beefden, En hij
mocht niet beven, want dan beefde zijn troon en die wilde
hij behouden ten koste van alles.
Hij greep den beker, en deed een langen teug. Toen was
de zwakheid overwonnen.
„De zaak is beslist", meende de Keizer, oprijzend van zijn
zetel: „wij bieden den horden van mijn schoonbroeder Constantijn den veldslag aan,"
„Eén zorg beklemt me", zei de hoofdman,
,,En die is?" vroeg de Keizer,
„Dat die dappere helden ons le vlug hun hielen zullen
laten zien,"
„op dat punt kunt ge onbekommerd zijn", antwoordde
Julius met schrijnende scherpte.
Met vasten tred, een gevoel van onverwinlijken weerzin
in de ziel, schreed hij door de lange, statige zuilengangen.

228
„Wien de goden willen verderven, verblinden ze de
oogen", mompelden zijn lippen, „en de goden zullen komen
met het verderf; dat is wel zeker,"
Toen begaf hij zich naar den notaris, om zijn laatste wilsbeschikking vast te leggen,

HOOFDSTUK XXVI.
Hef nachtelijk bezoek.

Keizer Maxentius toonde op dezen dag een ongewone
bedrijvigheid. Hij bracht een bezoek aan de troepen, sprak
met de soldaten, en laat in den avond begaf hij zich, vergezeld door den hoofdman zijner lijfwacht, naar de voorposten, waar de kampvuren der Romeinen vlamden.
Zij gaven in den lichten nevel, die er hing, een spookachtigen gloed, Men zag grillige schaduwen zich bewegen
in het rossige schijnsel; dat waren de voorposten.
Met den hoofdman betrad hij een der tenten, Het was er
smoorheet; op een kleine tafel brandde op een ijzeren luchter een kaars.
De koormandant van dezen voorpost lag languit op den
grond, de ellebogen op den grond gesteund, en het hoofd in
de handpalmen gestut, Hij voerde juist een levendig gesprek met een krijgsknecht, die de wapenen nakeek, en was
zeer verrast, den Keizer te zien binnentreden.
Hij sprong onmiddellijk recht op zijn voeten, den Heerscher eerbiedig groetend, Hij had reeds meer dan twintig
jaren voor de grootheid van het Romeinsche wereldrijk gestreden, en zijn gelaat was bedekt met verscheidene litteekenen, afkomstig van wonden, in roemrijke gevechten opgedaan.
De Keizer kende dezen koormandant, en noemde hem
familiaar bij den naam.
„Heeft zich niets bijzonders voorgedaan, Norrius?"
„Niets, Majesteit."
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,,Viel er iets verdachts bij den vijand te bespeuren?"
„Wij hoorden daarstraks lofliederen oprijzen in de verte.
Mijn manschappen veronderstelden, -dat het liederen waren
ter eere van den God der christenen,"
„Ach zoo!" meende de Keizer: „hun zwanenizang! Dus
anders niets van beteekenis te melden?"
„Toen de donkerte viel, bezocht ons een uwer krijgstribunen."
„Hoe was zijn naam?"
De kommandant wist het niet, en de Keizer hechtte er
verder geen waarde aan, Van meer beteekenis was trouwens de geest van het krijgsvolk.
,,Hoe is de stemming bij onze voorhoede, Norrius?"
„Zoover ik weet, uitstekend, De belofte van extra-soldij
heeft een uitnemende uitwerking gehad. Bovendien is de
liefde voor den voorvaderlijken godsdienst weer krachtig
ontwaakt."
„Dank zij den ijver onzer priesters!" zei de Keizer.
Hij was hedenavond zeer spraakzaam, Hij had vandaag
Babylonische sterrewichelaars en Egyptische toovenaars
geraadpleegd: allen meesters in hun kunst, en allen hadden
hem in bloemrijke taal, maar duidelijk verstaanbaar, een
luistervolle overwinning voorspeld.
„De godin Fortuna glimlacht ons toe", ging Maxentius
voort: „kort zal de veldslag zijn!"
„Mij is gezegd, Imperator, dat alle christen-gevangenen
aan het kruis zullen worden geslagen."
„Allen! En de dooden ook."
„Er zullen kruisen te kort komen", meende de hoofdman der lijfwacht.
„Onze wouden hebben voorraad in overvloed", antwoordde de Keizer lachend.
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Hij wendde zich weer tot Norrius en vroeg nieuwsgierig:
„Wat wilde die krijgstribuun toch?"
„De vijandelijke voorposten verkennen, Majesteit,"
De hoofdman der lijfwacht werd opmerkzaam.
„Wat is dat vreemd!" zeide hij.
Dat ééne woord was genoeg, om den achterdocht des
Keizers te wekken.
„Imperator -- heeft u er opdracht voor gegeven?" vroeg
de hoof dman,
„Ik niet."
„Hij kan het op eigen gezag hebben gedaan", meende
Norrius.
Natuurlijk — 't was mogelijk. Maar waarschijnlijk was
het toch niet, Of zou de tribuun Gantus het misschien hebben gedaan? Zoo iets was inderdaad wel een kolfje naar
diens hand; zijn krijgsmansijver was onbegrensd.
„Was die tribuun kort en gezet van gestalte?" vorschte de
hoof dman,
„O neen", antwoordde Norrius op stellingen toon; hij was
slank en lenig, en even lang als de langste krijgslieden uwer
lijfwacht."
„Dan weet ik het niet meer", meende de hoofdman met
een onbehagelijk gevoel.
De Keizer werd onrustig.
„Van welken leeftijd was hij, Norrius?"
„Ik schat van uwen leeftijd, Imperator."
„Hoe was zijn kleeding?"
„Het gewone gewaad van den Romeinschen krijgstribuun."
De hoofdman mengde zich weer in het gesprek.
„Deed de tribuun bepaalde vragen?"
Norrius begon zich minder op zijn gemak te gevoelen. De
tribuun had wel geen bepaalde vragen gesteld, maar opmerkingen gemaakt over de opstelling van het Romeinsche
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leger, die door Norrius met eenige uitvoerigheid waren beantwoord, Hij achtte het voorzichtig, dit punt thans niet
verder aan te roeren.
„De tribuun heeft geen vragen gesteld", was zijn antwoord.
,,Maar hij kan met u over onze krijgsplannen hebben gesproken", veronderstelde de hoof dman.
Norrius gaf er geen antwoord op, en had er al spijt genoeg van, over het bezoek van den t ribuun te hebben gerept,
„Hoe was zijn naam?" vroeg de Keizer. „Ach ja, dat weet
ge niet. Ge hadt zijn naam moeten vragen, Norrius,"
De hoofdman kwam den wachtkommandant te hulp,
„De tribuun is hooger in rang, Imperator, dan Norrius.
Had hij 't gevraagd, dan zou hij tegen de krijgstucht hebben
gezondigd."
Maxentius vond het een stekelige opmerking, en ze versterkte zijn ontstemming,
„Droeg de tribuun een litteeken op de linkerwang?" vroeg
hij driftig, terwijl de 'grootste achterdocht in zijn oogen te
lezen stond.
„Ik weet het niet", antwoordde Norrius; „ik lette er niet
op, en de kaars geeft slechts een zwak schijnsel, Bovendien
stond de tribuun in het donkerste deel der tent,"
„Ge weet ook niets", hernam de Keizer op genielijken
toon.
„Met uw verlof", 'zei de zwaar gebaarde krijgsman, die
half verscholen in den hoek der tent had gestaan en nu
naar voren trad: „hij droeg een litteeken, Maar niet op de
linker- maar op de rechterwang."
De Keizer verschoot van kleur.
„Ik versprak me en bedoelde ook de rechterwang", zei
hij haastig, „Weet ge 't zeker, krijgsman?"
„Vergissing is buitengesloten, Majesteit, en het trof me,
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zoo snel als zijn ooien zich bewogen, De tribuun scheen
met één blik alles te willen omvatten. Toen mijn heer
Ncrrius zich een oogenblik verwijderde, nam ik de vrijheid,
hem te vragen, waar hij dat eereteeken op de wang had
gehaald."
,,Wat was zijn antwoord"? vroeg de Keizer in hevige
spanning,
„Hij antwoordde, het eereteeken in een ver land gehaald
te hebben. Toen kreeg hij haast, en zei, nog belangrijk werk
voor den boeg te hebben."
„Hij had gelijk", bulderde Maxentius met een zwaren
vloek: „gelijk had hij."
„Norrius", zei hij bestraffend; „ge hadt hem een geleide
mee moeten geven."
„Dat heb ik gedaan, Imperator", antwoordde Norrius op
gekrenkten toon.
Het ging tegen een veldslag, Dan steeg de waarde van
het leger bij een soldatenkeizer, zooals Maxentius er een
was. En daarom durfde Norrius zich die gekrenktheid ver,
oorloven.
„Onze voortreffelijkste speurder vergezelde den krijgstribuun", ging hij kalm voort, „Het verwondert me, dat hij
nog niet terug is."
„Die komt nooit terug", brieschte Maxentius. „Onnoozele
-- weet ge, wie die krijgstribuun was? Het was onze felste
vijand; het was Constantijn, Ik zweer u bij Jupiter -- hadt
ge hem in mijn handen geleverd, ik zou u tot stadhouder
hebben aangesteld in een mijner rijkste provincies."
Norrius' ontsteltenis was groot, Hij werd beurtelings
bleek en rood.
„Gij zijt niet waard, den helm van een Romeinschen
hoofdman te dragen", ging de Keizer voort op dien scham-
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peren toon, dien zijn ondergeschikten kenden, en die hem
zoo gehaat maakte.
Norrius wierp het hoofd omhoog; fier en trots keek hij
den geweldenaar in de oogera, Maar hij sprak geen woord,
want hij wist, dat hem zulks het hoofd zou kunnen kosten.
Des Keizers begeleider, die in zijn hart den ,gegriefde genegen was, gaf een wending aan het pijnlijke onderhoud,
„'t Is natuurlijk zeer te betreuren", zei hij op kalmeerenden toon. „Maar zooiets kan den wakkersten krijgsman
overkomen; ik weet het bij ervaring, Het is trouwens nog
mogelijk, dat Constantijn een dubbelganger heeft."
„Onzin!" bromde de Keizer.
,,Goed! Laten we aannemen, dat er geen vergissing mogelijk is — wat is dan nog het verzuim van Norrius geweest?
Hij is toch niet alwetend? En had hij den naam gevraagd,
dan zou de sluwe Constantijn een valschen naam hebben
opgegeven, En is het nu zoo erg, dat uw schoonbroeder is
ontsnapt? Was hij gevangen genomen, dan was de oorlog
uit geweest. Nu doen we er een dag langer over, en die dag
brengt u, Imperator, zoo niet alle voorteekenen bedriegen,
den Gallischen avonturier en schitterende wapenroem."
De Keizer leefde bij illusies, Maar het geval met den
krijgstribuun zat hem toch nog dwars,
„Norrius", zei hij met een norsch gebaar: „wij spreken
elkander nader,"
Zoo verlieten de Keizer en de hoofdman de tent. Norrius
tuurde eenige oogenblíkken in het schijnsel der kaars. Toen
wendde hij zich tot den wapenknecht.
„Gerardus", zei hij op rustigen toon: „ik verlaat je voor
eenige oogenblikken, Waarschuw den onderhoofdman, dat
hij zoo lang mijn plaats inneemt!"
„Die komt niet terug", zei Gerardus tot zichzelven. „Ik
ken dat soort. Een longobard: even koppig als dapper.
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Twee machtigste Keizers binnen 't uur gesproken! De
eene ging voor mij aan den haal, en den andere joeg ik .de
stuipen op het lijf. 0 mijn moedertje in het verre Dacié —
zooiets hebt ge ook niet kunnen droomgin, toen ge zat bij
mijn houten wieg!"
Een stille glimlach van voldoening gleed over zijn breed
vierkant gezicht. Hij stond op en riep den onderhoofdman.
Daarna wikkelde hij zich in een velddeken, en strekte zich
nit op den grond, om nog eenige uren te rusten.
Uit de verte klonk het hoefgetrappel eener ruiterafdeeling, die uit het Zuiden kwam, om Maxentius' leger te versterken. Langzaam stierf het geluid weg, Nu heerschte een
diepe stilte, Rome, de reuzenstad, sliep.

HOOFDSTUK XXVII,
Het

zwaard van Constantijn.

Nog éénmaal was de zandlooper leeggeloopen, De dag
was gedaald en de nacht gekomen, Daar in 't Noorden,
langs den geheimzinnigen horizont, waar de Gallische kampvuren werden gezien, had het vijandelijke heir zich gelegerd.
Maxentius had de laatste berichten zijner verkenners in
ontvangst genomen. Hij betaalde hen met goud, en zij verdienden hun loon, Zij wisten te vertellen, ,dat de Christenen
in het Gallische leger een bedestond hadden gehouden, wat
Maxentius lichtelijk had verontrust, maar hun stellige verzekering, dat de Keizer in den slag vier Romeinen tegen één
Galliér kon plaatsen, om dan nog een reserve over te
houden, had hem weer gerust gesteld.
Nu was het diep in den nacht, maar reeds sedert gisteravond hadden de straten van Rome, door het rossige schijnsel der flambouwen verlicht, een beeld geboden van vroolijk
krijgsgewoel. Men zeide, dat er reeds honderdduizend
krijgslieden buiten de muren in het gelid waren geschaard,
en deze troepen die de poorten uittrokken, de aanvulling
vormden,
Voorop gingen de slingeraars en de boogschutters. Dan
kwam het zwaargewapende voetvolk, het ronde schild aan
den arm, met regelmatigen, dreunenden tred en afgepaste
tusschenruimte, vertoonend die onberispelijke orde, waarmede de Romeinsche legioenen de wereld hadden veroverd.
De borstplaten en harnassen fonkelden in het licht der
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flambouwen; fier droegen de hoofdlieden den helm, met een
trotsche pluim gedekt, terwijl de adelaren als teekenen der
onoverwinnelijkheid voorop gingen, Ze waren boven op
metalen stangen bevestigd; de vleugels wijd uitgespreid,
De uittocht duurde uren; reeds gloorde de morgen. Toen
werd het getrappel van vele duizenden paardenhoeven gehoord. Stoutmoedige ruitergezichten werden gezien; bovenal wekten de Afrikaansche ruiters, in wijde, witte mantels
gehuld, met hun gebruinde gezichten en van strijdvuur flikkerende oogen, de aandacht.
„De Imperator!" werd er geroepen.
De muziek klonk op, en de Romeinsche tuba's bliezen ter
victorie,
De Keizer! De Imperator!
De fletse, perkamentachtige kleur van zijn gelaat was
verdwenen -- had de hofkapper zijn kunst beproefd op die
wangen, en er een frissche, blozende kleur op getooverd?
In het haar droeg de Keizer een frisschen bloemenkrans,
hem door de hoofdlieden zijner lijfwacht zooeven aangeboden.
Een Romeinsche patriciér, die het zag, stootte zijn vriend
aan,
„Ziet ge dat Nubius?" fluisterde hij,
„Jawel, mijn vriend; het beteekent de lauwerkrans, in 't
vooruitzicht der overwinning,"
„'t Kan ook iets anders beteekenen, Nubius. Zoo versiert
men de stieren, die den vertoornden goden geofferd
worden."
Allen zagen den Keizer. Voor hem en achter reed de lijf wacht, in zilveren harnassen, Hij zelf bereed een Arabisch
ros, van het edelste bloed; het zadel was vervangen door
een purperen kleed.
Gemeenlijk gunde keizer Maxentius aan de verachte Ple-
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bejers nauwelijks een blik, maar op Julius' raad had hij
gisteravond aan het volk brood en spelen beloofd, als hij
den vijand had verslagen, En thans groette hij rechts en
links met een beminnelijken glimlach het volk, ,dat hij steeds
had veracht.
Hier en daar steeg een zwakke kreet der hulde op.
„Ze jubelen niet erg, Nubius."
„'t Is nog zoo vroeg, mijn vriend, Men weet nog niet, wat
de dag zal baren."
„En die zes duizend verslagen burgers in de straten van
Rome, Nubius — misschien denken ze daar wel aan,"
„Licht mogelijk, mijn vriend; 't is nog niet zoo lang geleden,"
Het was een wanhopige poging der verdrukte bevolking
geweest, om het juk af te schudden; in bloedige straatgevechten was het oproer gesmoord, Het militarisme regeerde,
en Maxentius had er al zijn zorgen aan besteed, om het
leger geducht en ontzagwekkend te houden.
* a

#

Het morgenlicht deed den glans der sterren verbleeken,
en de zon rees op in haar schoonheid. Zij kondigde den dag
aan, den herfstdag, maar hij droeg in zijn schoot de lente 1) ,
Hoog welfde zich de hemel boven Rome; hij stond vast als
op eeuwige pilaren, terwijl op de aarde een wereld zou ineenstorten.
Het licht verbreidde zich allerwegen, en drong door tot
het binnenplein en tot de tralies en tot de gevangenis, waarin
Gunther was vastgeklonken aan de ijzeren keten, Een matte
schemering viel in zijn kerker, terwijl de zon reeds hoog aan
den hemel stond.
1) 27 Octob er 312,
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„Gunthio !" riep een geliefde stem: „Gunthio !"
Het ging den Goth als een schok door de leden,
„Hoe reikhalzend heb ik naar je uitgezien!" zeide Gunther.
„'t Heeft groote moeite gekost", antwoordde het meisje:
„je te bereiken. De stokbewaarder was balsturiger dan ooit;
ik moest de hulp van mijn veel vermogenden broeder inroepen."
Haar w angen gloeiden van koortsachtige opwinding, doch
haar oogen straalden van moed, en verwachting.
„Ik heb een groot rumoer gehoord, Virgine, den ganschen
nacht,'
„Het leges trok uit ten strijde, Geheel Rome is in beweging. Vóór de altaren staan de priesters om te offeren, en
het geloei der offerdieren vermengde zich met het trompetgeschal en het klaroengeklank."
Gunther sprong recht op zijn voeten, dat de ketenen
kletterden,
„Wat?" riep hij: „wat? Staat Keizer Constantijn dan voor
de poorten van Rome?"
„Toen ik hierheen ging", antwoordde zij: „zag ik zijn
adelaar kringen boven het Kapitool. Het is de stormvogel,
die de nadering aankondigt der Gallische stormvaandels."
Het waren ontzaglijke tijdingen. Gunther vouwde de
handen als tot een gebed.
„Het lot van Rome gaat zich nu vervullen, Virgine."
„En ons beider lot, want ons lot is voor eeuwig saamgesnoerd. Ik heb je nog iets anders mede te deelen. De vanen
en de helmen van het Gallische leger zijn met kruisen versierd, Het is een kruisleger geworden.
De tranen sprongen den Goth in de oogen.
„Het kan toch niet waar zijn, Virgine?"
„Ik weet het uit de vertrouwbaarste bron."
Gunther luisterde met ingehouden adem, Een oogenblik
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zweeg hij, overweldigd door het groote nieuws, Toen sprak
hij ween
„Dan is Keizer Constantijn een Christen geworden,
Virgine."
Er was gejubel in die stem,
„Waar is Dentatus?" vroeg hij ineens.
„Hij viel bij de verdediging van Verona door de hand van
onzen grooten held Constantijn."
„Is Verona genomen?"
„Geheel Noord-Italië ligt aan de voeten van den overwinnaar,"
Het vonkte op in Gunther's oogera, Toen vide hij op
ernstigen toon: „De voorspoed kroonde de Gallische vaandels, doch deze dag beslist alles."
„Ja, Gunthio."
„Hoe staat het met de kansen?"
Zij drukte de hand op de borst; een wolk van zorgen verduisterde haar ooggin,
„Ik mag je niets verzwijgen. Maxentius beschikt over een
viervoudige overmacht."
„En loopt het scheef voor hem, Virgine, dan is Rome zijn
veilig toevluchtsoord, Hij sluit de poorten achter zich; de
muren zijn sterk en de voorraadschuren gevuld met het
graan, dat de Afrikaansche korenvloten aanbrachten.
Er lag een groote teleurstelling in zijn stem; in zijn gebaren, Ook had hij zich het leger van Constantijntalrijker
voorgesteld,
Zij legde de koele hand op zijn brandend voorhoofd en
troostte hem.
„Christus is alle dingen machtig", zeide ze; „het is voor
Hem een geringe zaak, aan Constantijn de volledige overwinning te geven, Hij ziet den nood der bezwijkende Chri s-
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tenheid; misschien heeft het uur der verlossing geslagen —
willen wij er Hem om bidden, Gunthio?"
,,De kerkerlucht heeft mijn geest krank gemaakt", antwoordde hij, „maar gij wijst mij den rechten weg, Als een
engel Gods zijt gij voor mij ellendige in de ketenen — ja,
laten wij bidden!"
Haar handen rustten op Gunther's ketenen, Zoo baden zij.
Toen ze de oogen weer openden, stond de lange, magere
schaduw van den cipier, met alle teekenen eener hevige
opwinding, voor hen.
„Hoe staat het met den veldslag?" vroeg Virginia in
groote spanning.
„Men kan er niet wijs uit worden", zeide hij; „de berichten spreken elkander gedurig tegen, Het eerste bericht
luidde, dat de Gallische Keizer met zijn halve leger was
omsingeld, en de andere helft in de bergen gejaagd, terwijl
het volgende bericht luidde, dat een onzer veldheeren met
tien legioenen was overgeloopen tot den vijand, Met eigen
oogen heb ik gezien, hoe honderden soldaten de poorten
binnenvluchtten, Ze hadden de wapenen weggeworpen, om
sneller uit de voeten te komen, Dat vind ik al een heel veeg
teeken voor keizer Maxentius."
Gunther strekte in het ongeduld, tdat hem verteerde, den
overgebleven rechterarm met een heftige beweging uit,
„Hebt ge niemand van die vluchtelingen gesproken, Stokbewaarder?"
„Ik sprak den zoon vati een gebuur, die van het slagveld
kwam, Hij zei me, dat de opstelling van ons leger niet
deugde, Het had de Tiber met haar snelstroomend water in
den rug, terwijl slechts de Milvische brug en een in der
haast in elkaar gezette schipbrug de beide oevers der rivier
verbond. Zoo zei die jonge man me, maar ik heb van krijgszaken geen begrip."
HET KRUIS IN DE WOLKEN.
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Gunther dacht na; hij begreep er meer van dan de stokbewaarder. Zoo'n vermetele opstelling werd slechts gemaakt, wanneer men een terugwijken op eenig punt voor
buitengesloten hield. Ze was eigenlijk een hoon voor den
tegenstander; er sprak verachting uit.
„Keizer Maxentius veracht zijn vijand", zeide Gunther;
„anders zou hij zoon opstelling niet hebben genomen,"
„Ik zeg u nog eens", antwoordde de cipier: „dat ik van
krijgszaken geen verstand heb, maar mijn vader zei altijd,
dat men zijn vijand niet moet onderschatten, En mijn vader
was een verstandig man,"
Het vonkte op in Gunther's oogen,
„Misschien rijst Constantijn heden wel in de schatting
van Maxentius", zeide hij.
De stokbewaarder scheen door de tegenstrijdigste gedachten geslingerd te worden, en rusteloos zwierven zijn oogen.
rond, Toen vestigden zij zich op Virginia,
,,Signora!" zeide hij: „alles is mogelijk; misschien treedt
Constantijn als overwinnaar uit het strijdperk, Uw broeder
staat hoog in aanzien -- zou hij niet een goed woord voor
mij willen inleggen bij keizer Constantijn, zoo deze overwinnaar wordt? Ik heb vrouw en kinderen en zou broodeloos zijn, zoo ik dit ambt verlies."
„Wend u tot mijn verloofde! Hij is een vriend van keizer
Constantijn,"
Toen wendde de stokbewaarder zich tot Gunther, en de
man in de ketenen antwoordde: „Omdat ik een Christen
ben, wil ik uw pleitbezorger zijn, zoo Constantijn als overwinnaar Rome binnenkomt."
„Gunthio", zei het meisje: „wil ik nu gaan, om nieuwe
tijdingen te verzamelen?"
„Ga, mijn liefste", antwoordde de Goth: „en kom
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haastig terug — ach, dat gij een boodschapster mocht worden van goede tijdingen!"
***

Virginia spoedde zich naar haar broeder, die een patriciërshuis had gehuurd in een der voornaamste wijken der
stad.
De verwarring in de straten had haar toppunt bereikt. Er
waren groote samenscholingen van menschen op de pleinen,
waar de kansen van den veldslag werden besproken, en
soms klonk de kreet op: „Leve Constantijn!" Doch die kreet
werd weer snel onderdrukt, want de stadsprefect waakte.
Kleineregroepen stonden op de hoeken der straten
fluisterend met elkander te spreken, terwijl zij telkens
voorzichtig omkeken, of er geen ongewenschte hoorders
waren. Het waren staatkundige tegenstanders van
Maxentius, en zij hadden moeite, hun vreugde in te houden.
Waarschijnlijk hadden zij nieuwe berichten ontvangen van
het slagveld.
Een hoofdman reed door de straat. Hij was blootshoofds;
zijn kort geknipt, borstelig haar was met bloed besmeurd,
en zijn glanzende wapenrusting was geschonden.
„Waar is de stadsprefect?" vroeg hij, en het volk
antwoordde: „Ginds staat hij, bij die eerepoort."
Het volk holde hem achterna, en Virginia liep mee.
„De Milvische brug loopt gevaar", riep de hoofdman tot
den stadprefekt; „waar zijn de reservetroepen?"
„Ik heb er geen, Hoofdman!"
„Bij .den god Mars!" schreeuwde de hoofdman; „hoe
moeten we dan de brug houden? Ik eisch reservetroepen in
naam des keizers!"
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„Zeg aan den keizer, dat ik geen Pompejus ben, die de
legers uit den grond kan stampen!"
„De Gallische Hannibal staat voor de poorten", bulderde
de hoofdman; „en er zijn geen troepen meer beschikbaar!
Het is ongehoord!"
Hij wendde zijn paard en zag een bende vluchtende soldaten naderen.
„Terug!" riep hij met daverende stem; „-ge moet de
overwinning niet binnen, maar buiten de muren zoeken.
Romeinen, schaamt ge u niet?"
Zijn indrukwekkende gestalte, zijn machtig woord en het
ontzag voor den meerdere deed hun de oogen neerslaan. En
zij keerden met hem terug naar het slagveld.
Een nieuwe ruiter daagde op van het slagveld; in vollen
galop reed hij door de straten.
„Ik heb een spoedeischend bericht voor den Keizer", riep
hij ; „en kan hem niet vinden — waar is de Keizer?"
De keizer was zoek... .
Het klonk den aanhangers van het oude bewind als een
donderslag in de oorera. Maar zij herademden, toen een
krijgsman, wiens dij door een pijlschot was doorboord, rustig
antwoordde: „De Keizer bevindt 'zich te midden van zijn
Praetoriaansche lijfwacht op ide nieuw aangelegde schipbrug
over de Tiber."
Virginia bleef staan. Waarom zou zij naar haar broeder
gaan? Zij vernam en zag hier meer dan Camillus kon mededeelen,
De stroom van vluchtelingen hield steeds aan, en om hem
te keeren, liet de stadsprefect de poorten sluiten. Doch toen
nam het volk een zoo dreigende houding aan, dat Lde poorten
weer werden geopend, en de stroom weer begon binnen te
vloeien,
Er waren vele gewonden onder, Zij hingen vreeselijke
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tafereelen op van den verwoeden strijd en van de onweerstaanbare kracht, waarmede de Galliërs opdrongen.
Zij brachten de besmetting der verslagenheid over naar
de stad, en de paniek van den angst joeg door de straten
van Rome,
„Alle dapperheid is vergeefsch", zeiden de vluchtelingen;
„de God der Christenen is aan de spits van onze tegenstanders getreden!"
En zij ijlden voort, telkens schuw omkijkend, alsof het
ongeluk hen op de hielen zat, Het was de terugslag van de
nederlaag, van het noodweer, van den stormvloed, die door
de bergpassen der hooge Alpen was heengebroken, om Rome
te verzwelgen, De standbeelden, ter eere van de oudRomeinsche helden opgericht, beefden er van,
Een veteraan, die in een vroegaren strijd tegen de Barbaren het rechterbeen had ingeboet, zei met een somber,
gebaar, dat er niets aan te doen was, Het was een rekensom;
Maxentius had verkeerd opgeteld, en Constantijn zou hem
met wiskundige nauwkeurigheid verpletteren,
Toen riep een stem met kracht: „Leve Keizer Constantijn!" En meerderen begonnen het te roepen,
Doch toen de stadsprefect, de vriend van Maxentius, te
paard, aan het hoofd eener afdeeling 'gerechtsdienaren,
verscheen, verstomde de kreet,
„Ik heb goede tijdingen", riep hij: „ter gelukkiger ure is
een sterke krijgsmacht in den rug van den vijand verschenen
— leve Keizer Maxentius!"
Doch niemand beantwoordde den kreet,
De stroom van vluchtelingen verminderde, om allengs
geheel op te houden, De bron scheen gestopt, terwijl in de
wijde verte een aanzwellend gedruisch werd gehoord; geweldig als het gedruisch van een zwaren waterval,
Virginia's hart bonsde van opwinding,
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„Nog even wachten, Gvntbio", fluisterde zij in zich zelve;
„nog een oogenblik!"
Haar oog en aller oog was gericht op een reusachtigen
Aleman, die op een groot, sterk paard de poort van Rome
binnenreed, Goudgeel was zijn lange haar en goudgeel was
zijn baard. Een bruine, wijde ruitermantel golfde hem om
de leden.
Maar niet die ongewone verschijning was het, die de
volksziel in koortsachtige beweging bracht, Het was iets
anders; het was het kruisteeken op zijn ijzeren helm, en als
een lichtstraal ging het door de ziel des volks, dat deze dag
de triumf beteekende van het kruis.
Met een kalmte, die zeldzaam afstak bij de onrust, die in
hevige windvlagen door de straten woei, reed hij de poort
binnen. Juist in die poort stak het paard de ooren op en
hinnikte. En de Aleman groette het verbaasde volk.
Hij vroeg naar den stadsprefect, die juist met zijn
gerechtsdienaren naderde.
„Voortreffelijke Stadsprefect", zeide hij in vloeiend Latijn,
„in den naam van mijn doorluchtigen Gebieder, Imperator
Constantius, eisch ik de stad Rome met haar sterkten op.
En voor onze krijgslieden, die honger hebben, zult gij de
voorraadschuren openen -- alzoo spreekt mijn Keizer."
De stadsprefect thief zich op in het zadel.
„Ik ken uw Keizer niet; ik zwoer trouw aan keizer Maxentius," antwoordde hij op vasten toon.
„Uw Keizer en zijn leger zijn verslagen."
De stadsprefect sloeg de verzenen tegen de p ri kkels,
„Leugens, leugens!" riep hij. „Gelooft hem niet, menschen!
Er kwam een kentering in den slag; de onzen zijn bezig, den
vijand te overvleugelen,"
Het volk zweeg. De Aleman legde de hand aan den zoom
van zijn grooten ruitermantel.
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„Gij weigert dus, Rome over te geven?"
„Als keizer Maxentius spreekt, zal ik gehoorzamen", antwoordde de koppige prefect; „maar uw keizer is voor mij
een vreemde, een Barbaar."
„Dan zal keizer Maxentius spreken!" riep de Aleman met
een dreigend gebaar.
Hij sloeg den mantel weg, en hief het bloedige hoofd van
keizer Maxentius, den verdorden bloemenkrans om de
slapen, aan de haren op voor al het volk,
Een kreet van ontzetting steeg op; als door een bliksemstraal getroffen stortte de stadsprefect bewusteloos uit het
zadel; de opwinding bereikte haar hoogtepunt,
Toen werd het weer stil, maar de geest van waarheid en
rechtvaardigheid begon te ontwaken; hij ging met zijn
machtigen adem over het volk, Een blijde morgen daagde
na den nacht van honger, dwinglandij en ellende; boven het
trotsche Kapitool rees het Kruis van Golgotha ... .
„Volk van Rome!" sprak de Aleman: „de eisch, om Rome
over te geven, was slechts een vorm. Gij zult uw bevrijders
met open armen ontvangen. De slag is beslist. De tyrannie,
die u verdrukte, ging onder in den Tibervloed. De schipbrug
bezweek, en Maxentius met zijn hoofdman en zijn lijfwacht
vonden een jammerlijken dood. Visschers haalden het lijk
van Maxentius op uit het water, en onze Keizer, wien de
God der Christenen een groote wijsheid schonk, zeide:
„Laat zijn hoofd aan het volk van Rome zien, opdat het
door geen leugen worde misleid!
Toen liet onze Keizer de vredesbazuin blazen, en de legers
verbroederden zich op het bloedige slagveld. De Imperator
drukte de hand van den gewonden ridder Julius, en gaf
zijn lijfarts bevel, de wond te verzorgen, Straks zal, onder
een eeregeleide van Romeinsche speerruiters, uw Keizer
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zijn triomfantelijken intocht houden binnen de muren dezer
roemrijke stad. Roept nu met mij: „Leve Constantius de
Gezegende tot in lengte van dagen!"
Daar klonk een kreet op: geweldig als de stem veler
wateren. De muren sidderen er van; de verloste volksziel.
steigerde juichend op in dien ontzaglijken kreet.

HOOFDSTUK XXVIII.
1 k zal den Heere zingen!

Met ijlenden tred spoedde Virginia terug naar Gunther,
en nogmaals bleef zij staan, toen ze de gevangenisgebouwen
was genaderd.
Er werd gezongen. Uit die kerkers der wanhoop rezen de
psalmliederen op.
Hoe was het mogelijk? Wisten deze Christenen reeds, dat
de verlossing naderde? Wisten ze, dat Farao-Maxentius
met zijn ruiters in den Tiber als in een andere Schelfzee
was verdronken?
„Ik zal den Heere zingen", zoo zongen zij; „want Hij is
hoogelijk verheven! Het paard en zijnen ruiter heeft Hij in
de zee geworpen....
„De Heere is een Krijgsman; Heere is Zijn naam!
„Hij heeft Farao's waltenen en zijn heir in de zee geworpen; en de keur zijner hoofdlieden is verdronken in
de Schelfzee! De afgronden hebben hen bedekt; zij zijn in
de diepten gezonken als een steen."
„Gunthio!" fluisterde het meisje: „nu kom ik! Nog een
oogenblik, en ik ben bij je!"
Doch in zulke wereldhistorische oogenblikken is de wil
van den eenling als een zwakke stroohalm, die mee wordt
gevoerd door den bruisenden stroom.
Een vloed van menschen sleurde haar mee, en de kreet:
„De Imperator nadert!" vervulde de lucht.
En zij zag hem. Hij bereed een fier paard, dat ongeduldig
op de gebitstang bijtend, een moedig gehinnik uitstootte.
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Het harnas had hij afgegespt, om den Romeinen te laten
zien, dat hij geen verradelijk pijlschot vreesde. Hij kwam
immers als hun vriend; als hun bevrijder; als hun Keizer.
Zijn mannelijk schoon gelaat straalde, zooals het gelaat der
koningen straalt in de ure der zegepraal. Een purperen
mantel, het teeken der Keizerlijke waardigheid, omgolf de
zijn leden.
Het volk kuste de zoomen van zijn mantel; zijn handen.
Hij strekte de handen uit en riep: „Deze handen behooren
aan u allen, en dit hart behoort ook aan u, o Romeinsche
volk!"
En op zijn borst schitterde het teeken des Kruises....
De stralen waren met den zonneschijn als met een schittering van roem vervuld, en een geest van verzoeningsgezindheid ging door het hart des volks. Zoo reed de Triomfator daar heen, met een voorhoede en achterhoede van
Romeinsche speerruiters; en naast hem den leeuwenkop
van den grijzen Crocus.
#**
In een schier niet meer te dragen spanning wachtte
Gunther de terugkomst van Virginia af; en de onzekerheid
martelde zijn ziel.
Hij riep den stokbewaarder, doch slechts de echo van
den somberen kerker gaf hem antwoord.
Hij rukte aan zijn ketenen. Dan luisterde hij, en hoorde
slechts het bonsen van zijn eigen hart. Deze dag scheen hem
lang als een eeuwigheid.
Nu hoorde hij gedruisch en vreugdekreten en gejuich.
Het gejuich werd al sterker, al geweldiger; de muren van
den kerker sidderden er van.
Het gerammel van sleutels en het knarsen van een slot
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werd vernomen. Het was de stokbewaarder — eindelijk I
Doch hij was niet alleen.
„Het uur der vrijheid heeft geslagen, mijn Broeder!"
Het was Pheidon's stem.
„De kerkers der Christenen worden ontsloten", ging hij
voort met juichende stem; het is het eerste bevel van Keizer
Constantijn geweest; en honderden Christenen zijn reeds in
vrijheid gesteld."
„Is de Keizer dan binnen de stad? Als triomfator? En
waar is Maxentius?"
Maxentius is dood. Hij zonk weg in diepte als Farao in
de Schelfzee!"
Gunther legde de handen aan zijn slapen.
„Het is te geweldig, mijn Broeder!" barstte hij uit; „mijn
brein is te zwak, het te vatten."
„Daarom ligt er misschien nog wel een gelukkig menschenleven voor u, om het te vatten. Het blijde licht komt
te plotseling in de duisternis van uw kerker."
Daar klonk een kreet door den kerker heen; „De Imperator nadert!"
„Welke deur?" riep een gebiedende stem.
„Deze, Majesteit -- buk u, want de dorpel is laag!"
„'t Is voor een mensch goed, te leeren bukken", hernam
die stem lachend: „Signora, hoe zijt ge te moede?"
Het was een gebiedende stem, maar nu klonk zij zonnig
en warm. En Gunther herkende die stem,
„Het is het gelukkigste oogenblik mijn levens", antwoordde de Signora,
En ook die stem herkende Gunther.
De Keizer stond voor hem. En naast den Keizer stond
Virgines
Overstelpt door zijn aandoeningen, wierp de Goth zich
aan zijn voeten, maar de Keizer hief hem op.
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„Daar is uw plaats niet, mijn getrouwe vriend!" zei de
Keizer: „hier, aan mijn hart!"
En hij omhelsde Gunther als een broeder.
„Maak de ketenen los, stokbewaarder!" gebood hij.
Kletterend vielen ze neder.
„Signora!" zei de Imperator: „wilt ge uwen Keizer een
gunst bewijzen? Mag ik op den voortref f elijksten aller verf
loofden voor een uur beslag leggen?"
Virgine droogde de tranen der vreugde, die haar over de
wangen biggelden.
„Als het niet langer is, mijn Keizer!" zei zij met een zachten glimlach.
Toen zag de Keizer Pheidon aan met een doordringenden
blik.
„Gij zijt Pheidon uit Nicomedië -- behoordet gij tot de
Christengevangenen? Verzamel dan allen in de renbaan;
verkwik hen daar met spijs en drank, want het zal voor hen
een dag der vreugde en der verlossing zijn! Zeg aan de
Keizerlijke ambtenaren, dat het geschiedt op mijn uitdrukkelijken last!
Laten wij ons spoeden, want de lucht v an den kerker is
duf en benauwd. Breng de ketenen mede, stokbewaarder!"
Voor den laatsten keer ging Gunther door de sombere
gangen van zijn kerker, en de buitendeur werd bereikt,
Het volk begon ongeduldig te worden, en riep om den
Imperator,
„Laat de ketenen zien aan het volk!" beval de Keizer.
Toen hief de stokbewaarder de roestigeketenen op.
„Dat zijn de ketenen, o Romeinen", riep Constantijn met
verheffing van stem, „waarin de getrouwste uwer vrienden
vele maanden heeft gezucht,"
„Wij willen hem zien!" werd er geroepen.
„Hij zal naast mij rijden", riep de Keizer, „want hij is uw
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vriend en mijn vriend. Maar de kerkerlucht heeft de kracht
van den grootera held aangetast, en ik zal hem eerst verkwikken met een beker sterkenden wijn, opdat de storm
uwer geestdrift hem niet uit het zadel vege!"
Een daverend gelach steeg op. Guntherdronk den wijn,
en stapte in het zadel. Hij reed rechts, en de Alemannenaanvoerder reed links van den triumfeerenden Imperator,
terwijl het gejuich des volks weerklank.
„Zou het gaan, Gunther?"
De trouwe Gothenoogen schitterden,
„Een verheven gevoel doortintelt mijn aderen, o mijn
Keizer! Ik voel den adem van een nieuwen tijd, God heeft
ingegrepen om Zijn ellendigen te verlossen, en gij, Constantinus de Groote, zijt het doorluchtig instrument in Zijn handen, waardoor Hij dit heil werkt!"
De Here adelaar, die als de stormvogel de zegevierende
legioenen des Keizers was vooruitgetrokken, zette zich neder
op de hoogste spits van het Kapitool, met zijn sterke vleugels klapwiekend in den glans der dalende Octoberzon,
Romeinsche jonkvrouwen uit de edelste geslachten
strooiden bloemen op den weg van den Overwinnaar, en een
afvaardiging van .den Senaat drukte hem, onder het eindeloos gejubel des volks, de Romeinsche Keizerskroon eerbiedig op de slapen.
***

Toen kwam er een oogenblik, dat Constantijn's oog g
in ver
over dit juichende volk heen zagen in de wijde verten; even
als vóór negen jaren, toen hij op den heuvel stond, bij de,
zee van Marmora.
Het was dezelfde blik; en die blik scheen weer dezelfde
visioenen te zien,
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Toch was die blo beperkt. Hij zag niet, dat keizer Maximinus, die na Galerius' dood het beulswerk der Christenvervolgingen in Klein-Azië weer had opgenomen, binnen een
jaar met de eigen handen, die van het Christenbloed dropen,
zich zelve zou worgen,
Het was nog bedekt met den sluier der toekomst, en Constantijn's machtige, geniale geest had slechts een flauw
vermoeden van een toekomst, waarin hij als de eerste Christenkeizer het gedeelde Romeinsche wereldrijk onder zijn
scepter in den vroegeren luister zou herstellen.
Maar hij zag uit de nevelen de vage lijnen van het grootsche gebouw oprijzen, en de lichtstraal werd weer zichtbaar
in zijn oogen.
* ^

^

Op den avond van dezen onvergetelijken, wereld-histori.
schen dag, waarop de oude heidenwereld ineenstortte, zaten
Gunther en Virginia hand in hand, Een onbegrensde vreugde
vervulde hun harten. Het oude was voorbijgegaan; zie, het
was alles nieuw geworden! Het was wonderlijk in hun
oogen, en het was van den Heere geschied.
Het was een bittere worsteling zonder wedergade geweest tusschen een verachten, zwakken hoop van Nazareners en het machtige Romeinsche Keizerrijk. Voor het oog
der wereld was de nederlaag der Christenen onvermijdelijk;
ze zouden verpletterd worden onder de ijzeren walsen van
het Heidendom. Satan had de geheele hellemacht te wapen
geroepen. Gruwelijke martelingen, door duivelsche vindingrijkheid uitgedacht, waren toegepast, en er waren tijden geweest, dat het Christendom scheen uitgeroeid,
Wijde en zalige vergezichten openden nu zich voor de
beide geliefden, Geen arme, Egyptische slaaf wierp zijn
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schaduw meer over hun liefde; die slaaf was voor Virginia
een broeder geworden, Christus was hun beider hoogste
liefde, en hand in hand zouden zij voortschrijden naar het
henwlsche Jeruzalem.
Rome glansde in een zee van gouden avondlicht. Het volk
zou verlost worden van de monsterachtige leugens van het
Heidendom; een staat van waarheid, rechtvaardigheid en
menschenliefde zou verrijzen, en de oogen van het jonge
paar waren gericht op den verren horizont eener gelukkige
toekomst.
Het meisje wilde haren verloofde alles zeggen, maar zij
behoefde het niet te doen, w ant hij kende hare gedachten,
omdat hij haar liefhad.
„Gunthio!" fluisterde ze zacht,
„Virgine!"
En in de teelere innigheid, waarmede die namen werden
uitgesproken, klopte het hart van hun liefde.
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