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`Welke ziekten zijn hier inheems, in Egypte?' vroeg de bezoeker, terwijl hij zijn ene been over het andere sloeg onder de wijde
reismantel. Daarbij was het hem alsof hij achteroverviel, achterovergestoten werd door zijn eigen hoger komende knie. Haastig
bracht hij het been weer naar beneden. De lage stoel, waarop hij
zat, hoorde bij de schamele ontvangst die hem ten deel gevallen
was; er stonden genoeg rustbanken in het werkvertrek van de
prefect. Verversingen waren hem niet eens aangeboden, hoewel
de warmte reeds merkbaar de zaal binnendrong, die hoog was en
koel leek, maar nu spoedig ondraaglijk zou worden. Desondanks
was er niets van gekwetstheid in zijn gezicht te bespeuren of

zelfs maar van verbazing.
Naar dit gezicht keek de kleine, uitgedroogde prefect alvorens te antwoorden. Het was zo anders dan het zijne. Het was
breed, goed doorvoed, en toch lang, al berustte deze lengte
voornamelijk op gezichtsbedrog; de zware kaak, met het langwerpige kuiltje in de kin, de grote, brutale, ver vooruitspringende neus, de ogen zelfs, met iets verticaals in stand en uitdrukking, en dan nog de onderkin, die het gezicht ophoogde en het
in plaats van ouder luchtig en gezond en humoristisch maakte,
en de onderlip nog, die zich naar voren schoof, alsof de man iets
wegblies, onverschillig! Al deze trekken hadden Antonius Avillius Flaccus van het begin af aan geërgerd. En wie had er nu
lichtblauwe ogen? Maar het was vooral op de rimpelloze huid dat
hij acht gaf, toen hij, bijna kwaadaardig, zei:
`Huidschurft.'
`Bij Aesculapus, maar dat is toch overal,' zei de ander, en liet
zijn ogen in koddige schrik omhoogspringen, als weg uit dit mis-

schien toch nog bedreigde gezicht, `ik had gedacht, dat u bij
voorbeeld zeggen zou: slangebeten.'
Antonius Avillius Flaccus wierp een blik om zich heen. `Hier
in het koninklijk paleis, o ja...' Toen viel hij bits uit: `Pronken
met historische geleerdheid is mijn gewoonte niet, Lucius Pontius!'
Maar noch het koninklijk paleis, noch de tragische dood van
Cleopatra in deze ruimten, hadden de geest van de aldus terechtgewezen Lucius Pontius vervuld, toen hij de slangebeten noemde. Wel had ook hij, het voorbeeld van de prefect volgend, even
om zich heen gekeken naar de hopeloze wanorde van stapels
papyrusrollen op stokken, die hier overal rond lagen, oud en
kapot, in lappen, in snippers, papierschurft was het woord,
zo erg alsof tien muizenlegioenen er jaren achtereen aan hadden
geknaagd; de opmerking, dat in Alexandrië de katten zeker allemaal in de tempels zaten, had hij alleen daarom voor zich gehouden omdat hij van het begin af aan gemerkt had, dat Flaccus
hem niet welgezind was, zonder hem dit kwalijk te nemen
overigens; te goed wist hij wat ongestoorde ochtendrust waard
was voor een prefect of procurator van zulke krankzinnige provincies. Dat Flaccus evenveel last met de joden had gehad als
hij zelf, had hem van tevoren reeds voor de prefect ingenomen,
neen, beledigd voelde hij zich niet; bovendien: hoe nijdiger, gekwelder iémand is die men uithoren wil, des te meer kans is er,
dat hij wat loslaat... Nu zaten ze elkaar alweer een tijd lang op te
nemen: het kleine, oude gezicht met de rimpels tegenover het
jongere, dat vol zelfvertrouwen omhoogklom boven de onderkin
tot aan het sterke, nergens nog grijzende haar. Maar waar zij aan
dachten was niet het gezicht dat zij voor zich zagen.
Het was het gezicht van keizer Tiberius. Over hem, over zijn
gezondheidstoestand, hadden zij gesproken even voordat de bezoeker met zijn algemener vraag voor de dag kwam. Tegen een
achtergrond van papyrusrollen, wandschilderingen, of de tempeilkoepels buiten, aanschouwden zij dit gezicht al naar gelang
hun herinneringen aan de keizer hen daartoe in staat stelden: de
procurator met de puisten, littekens en pleisters van elfjaar geleden, een van de redenen, naar men zei, waarom de keizer
zich kort daarop op het eiland Capri teruggetrokken had, de
prefect, een intieme vriend van Tiberius, zoals hij hem voor het
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laatst had gezien: oud, gebogen, maar met een onheilig vuur in
zijn abnormaal grote ogen, en toch ook weer met een zekere wijsgerige berusting, die alle uitspattingen op zijn eenzaam eiland
scheen te logenstraffen. Wat er met dit gezicht nu verder gebeuren kon maakte tegelijk hun beider angst en hun beider
hoop uit. Ja, zij waren toch innig met elkaar verbonden nu, de
prefect en de procurator, maar verbonden als de uiteinden van
twee tegenover elkaar gelegen wielspaken! Want verwisten de
puisten zich tot een, zij het ook bejaarde, en niet geheel gave
gladheid, een oppervlak dat de tijd weerstond als korrelige
steen, dan ademde de eerste verlicht en voelde de tweede de
dood in het hart. Het gelaat aanschouwd als één openliggende
wond daarentegen, en kil, en verstijfd, verheugde Lucius Pontius en joeg Flaccus rillingen over de rug, ondanks de stijgende
warmte van de dag. En de opvolger van de nu 78-jarige keizer,
de jonge Gajus Cesar, Caligula genaamd door de soldaten van
zijn vader Germanicus,—al was van deze opvolging niemand en
niets geheel zeker, zelfs de orakels en auspicia niet, was beurtelings een weldoener van geschorste ambtenaren, en een oneerbiedige lummel, die met de persoonlijke betrekkingen van zijn
voorganger ongetwijfeld de spot zou drijven, zo niet erger. Als
hij me op mijn post laat, mag ik tevreden zijn, dacht Flaccus. En
Lucius Pontius: Zolang de oude bok, de oude Caprineus op zijn
Capri, lééft, ziet hij me niet. Dan krijg ik alle ziekten van de
oriënt, huidschurft, en melaatsheid, en voor mijn herstel reis ik
naar de bronnen van de Nijl en laat me door rovers ontvoeren
of door priesters in de Phoenix veranderen, en dan leef ik over
drie eeuwen nog. Wacht maar. Zo joegen zij in tegengesteld
gerichte beweging om hetzelfde middelpunt heen, steeds maar
rondom de januskop van de keizerlijke wellusteling, die niet
eens met de ogen knipte. Men kan er zich over verbazen, dat ze
niet beter elkaars gedachten rieden, deze twee mannen, de prefect van Egypte en de gewezen procurator van judea en Samaria,
beiden bedreigd, beiden op een keerpunt...
`Ik vertrek nu spoedig,' zei Lucius Pontius eindelijk. Zijn stem
klonk verheugd.
Flaccus, die een fijn gehoor had, voelde, dat hier iets niet
klopte. Op licht verwijtende toon, ongeveer zoals men spreekt
tegen minderen in rang, die iets te verbergen hebben, tot de

openbaarmaking waarvan ze overigens niet verplicht zijn, merkte hij op: `Om van Caesarea hierheen te komen heeft u zich
anders de tijd wél gegund. Een klein jaar!'
`Ach,' viel de ander onmiddellijk in, en even verheugd, want
op deze tegenwerping had hij gerekend, `u roert daar een smartelijke plek aan, Antonius Avillius! Mijn vrouw Claudia, die zo
slecht het klimaat verdroeg, was reeds lijdende, toen het verheugende bericht van mijn eervolle pensionering mij bereikte.
Van reizen was nu geen sprake; Lucius Vitellius, die mij steeds
goede raad gegeven heeft, was het daarmee geheel eens. Je mag
niet reizen, zei hij. Drie maanden later stierf zij, in een hondse
warmte, geen wonder. Toen had ik kunnen reizen. Maar wat
gebeurt er? Ik val ten prooi aan een zware melancholie.'
`Dat is onaangenaam.'
`Zeer onaangenaam.'
`Daar geneest men niet zo spoedig van, inderdaad.'
`Inderdaad, Antonius Avillius.'
Als om beter te kunnen nadenken had de prefect de hand naar
het voorhoofd gebracht. Deze reus met zijn zwaardvechterskaak, hinderlijke blauwe ogen en een vulva van jewelste in zijn
kin, loog als de god Mercurius zelf, dat was zeker. Dat hij wegens
angst voor zeeziekte zijn reis van Alexandrië naar Rome had uitgesteld totdat de korenvloot na de opening van de zomervaart
hem mee kon nemen, had niet onaannemelijk geklonken; zeeziekte kwam zelfs bij matrozen en stuurlieden voor, nog herculischer van bouw dan dit dier daar voor hem. Maar melancholie
bij zo iemand, iemand die beweerd had verzot te zijn op de
rennen, op het amfitheater, iemand die in zijn jonge jaren onder
Germanicus tegen de Cheruskers gevochten had en in het gehele rijk bekend stond om de botte en hardhandige wijze waarop
hij telkens en telkens weer de joden in de wielen had gereden,
een van zijn sympathiekste trekken intussen, dat liet hij zich
niet wijsmaken. Goed mensenkenner, en niet voor niets een
jeugdvriend van keizer Tiberius, die karakters placht te bestuderen aan de hand van horoscopen, stelde Flaccus ten overvloede
vast, dat zijn gast al evenmin iets bezat van die opgeschroefde
vrolijkheid, die zo gemakkelijk in haar tegendeel omslaat. Alweer in navolging van Tiberius, voelde hij zich nu zeer vriendelijk worden tegenover de procurator. Hij keek hem lang aan,
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met die gemeenzaamheid die sommige rechters in hun gedrag
op medeplichtigen doet gelijken; hij begon listig te glimlachen,
zodat zijn rimpels aan de versleten papyrus deden denken, waardoor hij in dit vertrek omringd was.
`Ik herinner me nu ineens, dat u nog familie bent van Tiberius.'
`0, dat heb ik zelf nooit goed begrepen,' bromde de ander
vaag, terwijl hij zijn buik met een ongemakkelijke beweging
ophees over de te smalle en harde stoel, `aangetrouwd van aangetrouwd...'
`Maar dat telt al in zulke families. Ik mag u dan wel in vertrouwen meedelen, het ene geheim is het andere waard, nietwaar,
u vertelde me van uw zware melancholie, dat de gezondheid
van de keizer veel te wensen overlaat.'
Zo weinig Lucius Pontius in staat was de oude prefect te doorzien, zo slecht kon hij veinzen. Flaccus wist nu genoeg. Te duidelijk had hij de glans in die blauwe ogen bespeurd, de vreugdeblos op die gezonde wangen. De rest was van geen belang meer.
Dit alleen brak het dier de nek. Een brief aan Tiberius over de
intieme gedachten van de zeezieke held, die daar zijn leedwezen
zat te betuigen met bijzonder onoprechte groeven in zijn voorhoofd, en een bedorven ochtend was goedgemaakt. Zou het zelfs
mogelijk zijn, dat Lucius Pontius iets in zijn schild voerde tegen
Tiberius, met anderen in Rome, met Macro wellicht, de prefect
der Praetorianen, en Caligula? Een kleine samenzwering! Maar
dan mocht ook niemand weten, dat de procurator hier geweest
was, een half uur lang in een gesprek onder vier ogen, dat, ook
als hij alles aanbracht, de achterdocht kon opwekken van de keizer. Senatoren en consuls waren wel voor minder veroordeeld...
De vraag van de gewezen procurator naar de huidige politiek
van de keizer in het Oosten drong nauwelijks tot hem door. De
man moest weg, maar hoe? De deur afsluiten, opdat er niemand
binnenkwam, ging ook al niet; bovendien werd hij dan toch nog
gezien in de gangen, als hij vertrok. Maar daar hij door een andere deur uitgelaten kon worden dan waarvoor de wacht stond
die hem had binnengebracht, was dit het ergste niet; men wist
dat hij binnengekomen was, men mocht alleen niet weten, dat
hij langer dan vijf minuten was gebleven... Na enkele ogenblikken was Flaccus zichzelf weer meester, en begon beter te letten
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op wat de ander nog te zeggen had.
`Mijn pensionering,' zo ging Lucius hardnekkig voort zich
bloot te geven, `mijn eervolle pensionering viel, zoals ik reeds
aanduidde, toevallig samen met de komst van Lucius Vitellius
in Palestina. Een braaf man! Maar geen diplomaat. U kent hem
niet? Welnu, hij heeft toch éven kunnen geloven, dat ik verantwoordelijk gesteld kon worden voor de opstanden in Samaria,
waar een of andere profeet de tempelschatten van Mozes aan het
volk tonen zou!'
`Voor de onderdrukking van die opstanden toch zeker?'
`Dat mag geen naam hebben... Kort na de dood van mijn
vrouw is toen de werkelijke schuldige, Cajaphas, de hogepriester, door Lucius Vitellius geschorst. Een onuitstaanbare wauwelaar, Cajaphas bedoel ik!' Lucius Pontius was zo naïef te menen, dat de schorsing van iemand anders zijn eigen, geheime
schorsing, door dezelfde machthebber, onmogelijk moest maken
in de ogen van zijn toehoorder. Zoals alle slechte leugenaars,
dilettanten op dit gebied, had hij plezier in het liegen zelf en vermeide zich in allerlei voor hem zelf grappige invallen, tot schade
van de logische samenhang.
Maar Flaccus zag er nu van af de procurator van Judea en
Samaria, een collega toch welbeschouwd, nog meer ambtelijke
kletspraat te laten debiteren. Dat hij bij Lucius Vitellius, de keizerlijke legaat van Syrië, en wellicht bij de keizer zelf, in ongenade gevallen was, was gemakkelijk genoeg te raden uit deze
ongewilde bekentenissen. Hij gaf hem.nog vijf minuten voor een
afrondend ochtendpraatje, dan moest hij weg, en dan schreef hij,
Flaccus, de brief...
`Van slangebeten gesproken, Lucius Pontius, heeft u er al van
gehoord, dat wij in Alexandrië tegenwoordig misdadigers ter
dood brengen op deze wijze?'
`Dat interesseert mij,' zei de procurator, nadat hij met een
komische zucht, omdat de komedie nu afgelopen was, zijn zware, behaarde handen op zijn knieën had geplant, `dat gaat in elk
geval sneller dan kruisigen, en ik ben voor tijdsbesparing. Maar
wat mij het meest interesseert is hoede slang wéét, dat hij bijten
moet!'
`Ik zal een van mijn beulen naar u toesturen. Neen, ik weet
het werkelijk niet. Hij bijt, gewoon denk ik... Heeft u in Palestina
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veel kruisigingen bijgewoond, Lucius Pontius?'
`Achttien... Of neen, wat zeg ik, geen enkele. Ik ging er nooit
heen, vroeger in Rome ook niet. Achttien is het aantal kruisigingen in die tien jaar,—tien zware jaren, Antonius Avillius...
Ach, nu vergis ik me alweer, het waren er twintig. Eén keer drie
tegelijk namelijk, een bijzonder geval, vier jaar geleden, waarover ik nog twee brieven geschreven heb aan keizer Tiberius,
die mijn optreden geheel...'
Vermoeid wuifde de prefect met de rechterhand. `Dat betwijfel ik geen ogenblik. Kruisigen...'
`Begrijp me goed,' sprak Lucius Pontius ijverig, en met iets
trouwhartigs in zijn ogen, waarboven alleen de opgetrokken
wenkbrauwen zelfspot uitdrukten, `ik ben er niet vóór. Dat betekent: iedere dood, ook die van een misdadiger, is voor mij een
strijd, van man tegen man, behoort dit althans te zijn, of van
man tegen dier, zoals in het geval van uw slang, of in de arena. Er
is altijd een kleine kans, dat de slang zich verslikt, of zijn giftand
breekt, of hoe dan ook, en zelf sterft. Of als de man een slangenbezweerder is, dan gaat het beest dansen en gebeurt er helemaal
niets. Kruisigen daarentegen is een strijd van man tegen ding,
tegen hout; het zou mij kriebelig maken dit te moeten aanzien.
Humaniteit, zoals de filosofen die verstaan, is mij geloof ik
vreemd, maar ik zou een zwaard nemen, naar voren springen...'
`Ja, wacht u even,' zei Antonius Avillius Flaccus op bezorgde
toon.
In de loop van hun gesprek waren met de warmtetrillingen
velerlei geuren de zaal binnengestroomd, geuren en geluiden.
Dat waren de beroemde winterrozen, die tegen de stoffige papyrus streden, de schroeigeur van opwaaiend stof van buiten, en af
en toe een braad- of baklucht, want deze hoek van het paleis
grensde niet alleen aan het park, doch ook, vrij onmiddellijk,
aan de stad. Het gekletter van de wapens der wachtsoldaten
beneden deed aan dat van borden, potten en pannen denken,
wanneer men zich in die geur verdiepte. Daarboven en daarachter dan het gezoem van Alexandrië in de ochtenduren, van
insekten rondom de bloemen op het balkon. Wat Flaccus daarheen deed sluipen en Lucius Pontius uit zijn te smalle stoel deed
oprijzen was evenwel niet een van deze geluiden, doch het snel
naderbijkomend rumoer van een volksmenigte. De prefect, die
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in zijn leven honderd maal zoveel opstootjes had moeten bedwingen of negeren als de procurator willens en wetens had uitgelokt, stond in elkaar gekrompen in zijn ouderwetse, voddige
toga naast een pilaar te luisteren en wenkte de bezoeker, die een
hoofd boven hem uitstak, in de zaal te blijven, achter hem. Langs
een andere pilaar heenglurend, ontwaarde Lucius Pontius rechts
de paleizen en het tempelcomplex, de gouden zuil van Pompeus
omhoogstijgend uit het Serapeum, blinkend in de zon, dan een
partij langzaam wuivende boomkruinen, wat palmen, en geheel
links huizen, die over de balustrade heen nauwelijks te zien waren. Hoe meer het rumoer aanzwol en de vijandigheid der kreten
onmiskenbaar werd, hoe meer de houding van de prefect aan die
van een betrapte schooljongen herinnerde: vuist tegen de borst
gedrukt, mummelend, met gebogen hoofd leunend tegen zijn
pilaar. Zijn ogen waren gesloten. Het contrast met de zware,
doch energieke procurator, die zich met uitgestrekte hals op de
tenen verhief, terwijl een tevreden glimlach om zijn loslippige
mond speelde, was volkomen.
`Slaat hem dood!' hoorden ze van beneden roepen, nu van
heel dichtbij.
`Als ik helpen kan,' bood Lucius Pontius aan, `dan graag. Maar
we zien hier niets!'
De stem van de prefect kwam niet boven een gemurmel uit:
`Dat is ook niet nodig; luisteren volstaat; ik luister soms halve
nachten naar de stad... U kent de stad niet. Laat u niet zien, en
luister mee... Kat... varkensvlees... drachmen... hoort u? Dat is
dus: een jood,' de verschillende punten telde hij op zijn vingers af, steeds met gesloten ogen, `die een kat mishandeld
heeft, een rijke jood, en nu moet hij eerst varkensvlees eten, en
dan...'
`Maar dan wil ik hem toch wel eens zien,' fluisterde Lucius
Pontius, wiens ogen als vrolijke blauwe golven steil omhoog
stonden onder de bruggebogen der wenkbrauwen. Hij begreep
niet hoe Flaccus gevolgtrekkingen had kunnen maken uit die
onverstaanbare kreten. Haastig, bijna zenuwachtig van geamuseerdheid zocht hij naar een betere standplaats, maar het balkon
was aan de twee open zijden van de zaal overal even breed; ten
slotte vond hij een oplossing door zich van zijn reismantel te ontdoen en in zijn nauwsluitende tunica, die een atletische romp
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onthulde, alleen met iets te sterk ontwikkelde borsten, op de
knieën voort te kruipen tot waar hij ongemerkt over de rand
kon kijken, tussen twee balusters door. Er klonk nu gejammer,
onmiddellijk overstemd door het geraas van het volk. Ook het
ketsen van stenen was hoorbaar.
`Laten ze u niet zien!' siste Flaccus, `laat ze hun gang gaan, het
is een jood.'
`Dat hoefje mij niet te zeggen,' lachte Lucius Pontius in zichzelf, en luider: `Bij Apollo, ik bewonder uw orakelgaven, Antonius Avillius! Het is een pracht jood inderdaad, met zo'n baard.
Maar over vijf minuten is hij een jood geweest, vrees ik.'
`Laat gaan... Wat een volk... Een kat in zijn staart geknepen of
een heilige aap gevlooid... Varkensvlees?'
`O, ik kan óók geen varkensvlees meer zien... Neen, daarvan
zie ik niets... Er is wel een kat, die zich zit te likken. Zonderlinge
toestanden... Moeite met dieren heb ik nooit gehad, wel met
voorwerpen... Antonius Avillius!'
Zijn groot, markant gezicht drukte bezorgdheid uit, toen hij
zich naar de prefect wendde, die nog steeds met stijf dichtgeknepen ogen de toestanden in zijn stad als een slechts met het
gehoor verwerkbaar natuurverschijnsel over zich heen liet gaan.
Hij keek nog eens, en zei met nadruk, de hand schuin naar omlaag gestrekt:
`Het is misschien een Romeins burger!'
`Niet mee bemoeien, Lucius Pontius...'
`Maar dan kunnen we hem toch niet aan zijn lot overlaten!
Een Romeins burger! Waarom grijpen uw soldaten niet in?'
Voor hij het wist stond hij rechtop. Het was karakteristiek
voor 's mans impulsiviteit, dat hij, hoewel vol eerbied voor de
gestelde macht der magistratuur en voor Flaccus' senatoriale
rang, niets meer hoorde van wat deze voor zich heen prevelde.
Het Romeinse burgerschap was een teer punt bij de Hispaniër
Lucius Pontius, wiens eigen familie van oudsher dit voorrecht had
genoten; het bijzondere ridderteken, hun door keizer Augustus
geschonken, de werpspies of pilum, waaraan de bijnaam Pilatus
was ontleend, schatte hij nauwelijks hoger. Maar ook andere, en
minder onzelfzuchtige motieven om het slachtoffer te gaan helpen, beheersten hem. Was de jood een Romeins burger, dan zou
zijn moedig optreden in Rome allicht bekend worden, en werd
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misschien de helft afgetrokken van zijn algemener schuld tegenover de joden! Deze beweegredenen vielen dan nog één voor één
in het niet bij zijn strijdlust, zodra het om opgezweepte volksmenigten ging, dezelfde strijdlust die tenslotte geleid had tot
zijn schorsing door de Syrische legaat Lucius Vitellius...
Toen Flaccus, verontrust door het zwijgen van zijn gast, de
ogen opende, zag hij hem tot zijn ontsteltenis schrijlings op de
balustrade zitten. De oude man blies als een panter, maar waagde zich niet dichterbij. Tevergeefs gebood hij hem terug te komen, protesteerde, dreigde, bezwoer hem bij de goden. Door
het rumoer verstonden ze elkaar niet eens.
`Zeg in elk geval niet uw naam en rang!' riep hij wanhopig,
toen de ander met een grijnzend `Vale!' uit het gezicht verdween. Gelukkig viel hem in, dat dit demonstratieve zichtbaar
worden van de procurator slecht strookte met de geheimzinnigheid, te betrachten bij zoiets als een komplot; daarbij was de
kans niet gering, dat het gepeupel het gevaarlijkste gepeupel
uit het gehele Romeinse rijk hem tegelijk met de jood de nek
zou breken. Enigszins gerustgesteld dus, sloot hij opnieuw de
ogen, maar toen, nieuwsgierig naar de afloop, liet ook hij zich
op de knieën neer, en staarde even later tussen de twee zelfde
balusters door naar beneden.
Juist stapte Lucius Pontius Pilatus, het stof van zijn tunica
kloppend, bij de sprong was hij gevallen, op het paleishek af,
waaraan de mishandelde jood zich vastklemde aan de andere
kant. Dit, benevens een dertigtal woedende Alexandrijnen met
opgeheven stokken, die hem van het hek trachtten weg te sleuren, en verderop een welgedane, roodgevlekte tempelkat in volmaakte negatie van de strijd, kwam overeen met wat hij zich
op grond van zijn ervaring voorgesteld had. Bij de jood gekomen, wees de procurator terug op het paleisgedeelte onder het
werkvertrek; Flaccus wist, dat de aldaar geposteerde soldaten,
hulptroepen uitsluitend, bestaande uit Egyptenaren en bruine
Libyers, de jood rustig in stukken zouden laten scheuren; ook
op de menigte maakte het dreigement weinig indruk. De jood
scheen zijn onschuld te betuigen inzake de roodgevlekte tempelkat, maar werd onmiddellijk overschreeuwd; men keek naar de
kat, die nu terugkeek en zich weer begon te likken, hetgeen de
algemene ontroering opwekte. Zinswendingen, even later, als

14

`Romeinse burgers vreten ons koren wel op' en `Ga liever je kinderen zogen, barbaar' bewezen, dat noch de argumenten noch
de lichaamsbouw van de procurator vanjudea en Samaria genade
vonden bij deze lieden. Hierop begon men weer met stenen te
gooien, waardoor de jood reeds eerder aan het voorhoofd was
verwond; men drong gevaarlijk op; gejaagd heen en weer lopend, zocht Pilatus een geschikte plaats om over het hek te klimmen; hij gaf zijn pogingen op, deed een sprong terug en sloeg,
ver over de ijzeren spijlen gebogen, een der aanvallers met de
vuist neer. Hij stond nu, door het hek van hem gescheiden, vlak
achter de jood, die in elkaar gezakt was; zijn eigen gezicht beschermde hij met de linkerhand voor stenen en stokslagen. De
man moest wel sterk in zijn armen zijn, dacht Flaccus, en van
melancholie geen spoor. Zou het hem veel baten?... Daar hij
achter zich iets meende te horen, draaide hij zich om. Een van
zijn vrijgelatenen stond daar, de armen over de borst gekruist.
Vloekend krabbelde de prefect overeind, wilde de zaal inlopen
naar de plaats waar zijn zweep hing; toen trof hem in de gestamelde verontschuldigingen het woord `Tiberius'.
`De keizer? Wat is er met de keizer? Zeg op!'
`De korenvloot is aangekomen, heer,' zei de man, met een
angstige blik naar de zweep, `het bericht luidt, dat keizer Tiberius twee weken geleden plotseling gestorven is, in Misenum,
en dat Gajus Caesar en de jonge Tiberius Gemellus hem zullen
opvolgen.'
Even scheen het of de prefect in zwijm zou vallen, zo bleek
werd hij. Maar hij herstelde zich, en begon aan zijn toga te frommelen, alsof een paar nieuwe plooien in dit afgedragen kledingstuk zouden mogen doorgaan voor rouwbetoon. Hij merkte, hoe
de vrijgelatene zijn aandacht verdeelde tussen de zweep en het
lawaai buiten, en plotseling ontwaakte Antonius Avillius Flaccus
tot een bars en energiek ambtelijk leven! Zijn uitgedroogde
snuit werd verlicht door een inval, straalde toen op in verontwaardiging en edele dadendrang, zijn bovenlip krulde zich, zijn
voorhoofd was Romeins en geweldig omwolkt. Na een snelle
blik naar buiten, die hem onmogelijk iets van de zich aldaar
afspelende tonelen had kunnen onthullen, riep hij schel, terwijl hij zich de ogen uitwreef:
`Wat zie ik daar? Wat is er gebeurd, terwijl ik op het balkon
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in slaap gevallen was? Waar is mijn gast? Wordt Lucius Pontius
Pilatus, mijn vriend, daar soms door gepeupel lastig gevallen?
De soldaten, vlug! Sestius, ren naar beneden en geef de decanus
mijn bevelen! Vlugger, idioot, weg uit mijn ogen!' Met een
paar grote stappen was hij op het balkon, boog zich ver over de
balustrade: `Wacht! Wacht!! Slapen jullie? Is daar geen decanus?
Onmiddellijk naar het hek om mijn vriend te ontzetten! Wapens
mee! Sla erop! Vlugger! Kauw straks maar, lummel! Vooruit,
looppas! De goede Lucius Pontius... Het hek over, en de hele
bende ingerekend! Vlugger, schelmen, vlugger, zonen van krokodillen! Kijk, kijk, daar is de decanus, kunt u nog mee, generaal?
Haastig en gezwind het hek over! Juist, zo...'
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II

Aan boord van het postschip de `Isis' had Lucius Pontius Pilatus
volop gelegenheid te bekomen van de vermoeienissen van zijn
straatgevecht. Hij werd zelden gestoord. De korenvloot, die hij
de gehele dag achter de vijf postschepen ontwaarde, soms de
halve horizon verduisterend met hun zeilen, was de tweede sinds
de opening van de scheepvaart; ambtenaren uit Alexandrië met
hun vrouwen, die de lente hadden willen afwachten, waren er
dus weinig aan boord; van de aanwezige legionairen had hij geen
last; de rijke kooplieden en hun slaven en slavinnen zag hij niet;
en wat zijn eigen gevolg betreft: de ambtenaren zette hij aan het
werk met optelsommen, de soldaten dobbelden, en de jongelui
van goede familie, die men hem toegewezen had om het bestuurdersvak te leren, maakte hij wijs, dat niemand proconsul
werd die niet in staat was het bevel over een groot schip te voeren; sindsdien kon men deze melkmuilen de gehele dag in een
rechte rij bij de roeiers aantreffen, of in een schuine of gebroken
rij in het want. Daar niemand wist, dat hij geschorst was, was
zijn prestige onder hen niet verminderd.
Toen hij merkte, dat de jood met de baard, die hij uit de
handen van het Alexandrijnse gepeupel had gered, zich onder
de passagiers bevond, besloot hij te doen alsof hij de man niet
kende. Schaamte over sommige opmerkingen van de aanvallers
was hier evenzeer de oorzaak van als het overdreven dankbaar
heidsbetoon,—de geredde was op de knieën gevallen, had de
armen ten hemel geheven, dat dan bovendien nog niet eens
hem alléén gegolden had, maar ook de toesnellende soldaten, en
ten slotte vooral het bericht van de dood van keizer Tiberius.
Het was dus tegelijk te veel en te weinig, en te weinig mocht
-
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het zéker niet zijn, want wat hij had doorstaan was kinderspel
geweest vergeleken met de opstootjes vroeger in Jeruzalem. Joden mochten in opstand komen, mochten vechten, zij waren
minder afzichtelijk dan dit ontaarde havenvolk. Geen wonder
overigens dat Publius Barachius de jood had nog snel zijn naam
genoemd even voordat Pilatus hem nors verliet om naar Flaccus
terug te keren, die hem met een kaal glimlachje stond op te
wachten ingenomen was met de troonsbestijging van Gajus
Caesar Caligula; voor kooplieden waren de belastingen onder
Tiberius ondraaglijk hoog geweest, en naar men zei was de nieuwe keizer veel minder op de joden gebeten dan de oude; zelfs
gold Agrippa, de joodse prins, die in Rome was opgevoed, als
zijn persoonlijke vriend. Zo had ieder zijn reden om verheugd te
zijn. Er waren Isispriesters op de andere postschepen, verbannen
door Tiberius, nu onmiddellijk scheepgaand naar Rome. De officieren en de soldaten zagen in de nieuwe keizer de natuurlijke
voortzetting van de door hen aanbeden Germanicus, zijn eigen
melkmuilen de waarborg van meer wedrennen en spelen, terwijl
diegenen onder de matrozen die in Rome zouden blijven, wisten, dat kleiner dan onder de gierige Tiberius het broodrantsoen
in geen geval worden kon. En dan de schandelijke wreedheden
op Capri, waar iederéén over sprak. Met een aandoenlijke bereidwilligheid vergat men, dat Caligula de laatste zes jaar in de
onmiddellijke nabijheid van zijn oudoom had geleefd en de helft
van zijn tijd op Capri had doorgebracht.
En hij zelf? Weinig had het gescheeld of ook hij was op de
knieën gevallen, toen Flaccus' soldaten `in naam van de jonge
keizer' links en rechts de koppen bloedig sloegen, maar in hoeverre was dit gerechtvaardigd? Van Tiberius was hij af, voorgoed, en naar Tiberius had Lucius Vitellius hem ter verantwoording gestuurd. Maar ook: Tiberius haatte de joden, en Caligula
was hun welgezind; niet voor niets had men, naar verluid werd,
in Jeruzalem, waar Lucius Vitellius zich toevallig weer bevond,
hem het eerst trouw gezworen van alle provincies. Alles bij elkaar genomen had hij niets om zich op te beroepen dan de haat,
die de opvolger de voorganger toedragen moest; ook daarover
praatte men aan boord als ingewijden, en zelfs wie werkelijk was
ingewijd, zoals hij, Pilatus, of beter zijn vrouw Claudia, die
steeds op de hoogte gehouden was, mocht daaraan niet twij18

felen. Men kon zeggen, dat Tiberius waarschijnlijk zijn rivaal
Germanicus had laten vergiftigen, achttien jaar geleden; men
kon het ook zeker weten; van belang evenwel was pas, wanneer
men wist, dat Caligula het zeker wist! Zijn moeder hadden trawanten van Sejanus, Tiberius' creatuur, een oog uitgeslagen;
zijn broers had men zelfmoord laten plegen. En hoeveel hiervan
zijn eigen geheime wensen ook tegemoet mocht komen, zes jaar
lang had hij dan toch maar genegenheid moeten veinzen voor de
oude wellusteling, die zijn eigen zoons verloren had. Dat hield
niemand uit. Dan ontving men ambtenaren die onder de vorige
regering geschorst waren, om zo te zeggen met open armen! `Zal
ik in Rome een triomftocht krijgen of een ovatie?' dacht hij,
wanneer hij dit alles overwogen had. Met zelfspot en toch ook
weer met lichte angst vroeg hij het zich af. Terugsturen naar
Palestina hoefde men hem in elk geval niet...
Nu zat hij vaak op het achterdek onder een zonnetent te
schrijven. Tot Malta was de zee rustig; trouwens wat zijn maag
aangaat had hij, overeenkomstig het geloof van zijn domme
melkmuilen, proconsul kunnen worden. Wanneer hij niet handelend moest optreden en het avontuur hem niet bij de nek had,
was Lucius Pontius Pilatus een voorbeeldig ambtenaar, systematisch en redelijk. Juist deze combinatie, van een onbekookt
handelingsleven met beginselvastheid en gestrengheid, had hem
in Palestina onmogelijk gemaakt. Het schrijven nu, zoals hij het
al een halfjaar lang beoefende, was als het ware een tussenvorm,
berustte zowel op trouw aan een zelfgekozen taak als op een
vrolijk gevecht met opstijgende gedachten; hij had dit pas laat
ontdekt, maar nu was hij er ook niet meer van af te brengen. Het
had alle bekoring van een sport, met onwrikbare regels. Een
zekere splitsing was dan nog gegeven met de twee geschriften
waaraan hij bezig was: zijn memoires aan de ene kant, daarnaast
het nuchterder verslag van de gebeurtenissen die tot zijn schorsing hadden geleid, van de opstand der joden, omdat hij vaandels
met afbeeldingen van de keizer naar Jeruzalem had laten brengen, af tot de schermutseling bij Tirathana, aan de voet van de
heilige berg Garizim, die de tot godsdienstige razernij gebrachte
Samaritanen hadden willen beklimmen, toe. Daartussen: ruzies
over waterleidingen en tempelschatten, over de hogepriestergewaden, die in de burcht Antonia werden bewaard, over sabbat19

schennis en te hoge belastingen, en telkens weer over de vaandels, de adelaars en de keizerlijke naamschilden. Betreffende dit
alles en nog veel meer bezat hij documenten: verslagen, memoires, kopieën van brieven, en zelfs een eigenhandig schrijven van
keizer Tiberius, waarin deze hem zijn ontevredenheid had betuigd. Men mocht zeggen, dat in zijn samenvatting alles werd
verwerkt wat maar ter zake dienende was. Behalve natuurlijk
zoiets bijkomstigs als het feit, dat hij op uiterst vernederende
wijze Lucius Vitellius had gesmeekt de schorsing geheim te houden tot hij bij de keizer zou zijn geweest. Niet dat dit hem erg
hinderde. Bij het beoefenen van een of andere sport komt het
ook wel eens voor, dat men zich, om een bal op te rapen, bukken moet. Was Claudia niet ziekelijk geweest, het enige punt
waarop hij Flaccus niet had voorgelogen, dan had hij haar, zo
nodig, óók nog naar de legaat toegestuurd, wiens ceremoniële
omslachtigheid overigens nauwelijks raad zou hebben geweten
met dit aanbod... Hij herinnerde zich, Claudia vaak te hebben
horen zeggen, dat Caligula om deze zelfde eigenschap Lucius
Vitellius verfoeide. Dat was dan weer in zijn voordeel...
Naar zijn vaste overtuiging was Claudia gestorven uit angst
voor Tiberius. Maar hoeveel van Tiberius was er ook niet in alles
wat hij schreef, in beide geschriften! Wanneer de wind een papyrusrol op het dek blies, leek het wel alsof een van de beide sprekers, die in dialoogvorm de grafrede hielden, er genoeg van had
en de elementen opzocht waarin de grote Caprineus was vergaan. Lucius Pontius Pilatus geloofde noch aan de goden noch
aan een voortbestaan na de dood. Hij zou dit alles eerst moeten
zien. Wel geloofde hij aan een zekere dierlijke onsterfelijkheid
van de soldaat die braaf gestreden had, onvergankelijkheid veroverend uit woede, of geestdrift, maar dan ook niet langer dan
een paar uur. De wind alleen reeds woei te hard om die bezielde
overblijfselen in hun vorm te laten; schaduwen van zonnetenten,
golven, wolken bedreigden het hiernamaals. Tiberius, als keizer evenwel en was hij niet alreeds vergoddelijkt, krachtens
senaatsbesluit? hield het misschien toch wel een paar weken
uit: een bedenkelijke schim overigens, een mannelijke striga,
gruwelijk krijsend in de nacht, kinderen het halsbloed uitzuigend,—om hem na zijn dood niet te hoeven ontmoeten zou hij
graag zijn eigen aandeel aan de onsterfelijkheid prijsgeven!
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Na zulke overpeinzingen keek hij vluchtig op, beet op zijn
pen, en schreef verder. Hij schreef verder, om de dode keizer
toch weer opnieuw te ontmoeten. Uit zijn eigen leven scheen hij
zich, om te beginnen, vooral datgene te herinneren wat met
Tiberius samenhing; zijn jeugd in Hispania, zijn soldatenjaren,
losten zich op, deels in een nevel van algemene beschouwingen,
deels in een opsomming van drinkgelagen, dobbelpartijen, grappige anekdotes en krijgsverrichtingen, waar hij, tacticus steeds
meer dan strateeg, de helft bij fantaseerde en de andere helft
verkeerd van beoordeelde. Eerst na zijn haastig uit berekening
gesloten huwelijk scheen er meer vastheid in zijn leven gekomen
te zijn. Door Claudia kwam hij, zoals Flaccus gezegd had, inderdaad in de keizerlijke familie; wat echter zijn betrekkingen tot
Tiberius betrof had hij altijd geloofd, dat deze te ingewikkeld
waren om begrepen te kunnen worden door een eenvoudig centurio, en Tiberius, op die ene audiëntie, even voor zijn vertrek
naar Palestina, had dit tegengesproken. Claudia's vader was niet
precies bekend; haar moeder was Augustus' dochter Julia, de
tweede vrouw van Tiberius, die eerst getrouwd was geweest
met Agrippina, dochter van Marcus Vipsanius Agrippa, de eerste man van Julia en misschien de vader van Claudia; Tiberius
was dus zijn eigen aangetrouwde schoonvader, hetgeen, zo had
de keizer bij die gelegenheid verklaard, des te onaangenamer
was, wanneer het op bevel geschiedde, in dit geval van keizer
Augustus, zijn stiefvader; gelukkig had Julia's levenswandel hem
spoedig het recht gegeven haar te verstoten. Maar, zo vervolgde
hij, terwijl hij zich vooroverboog om Pilatus zachtjes op de arm
te kloppen, nog nooit was het hem vergund geweest om het
huwelijksleven na te bootsen met iemand van wie hij tegelijk de
stiefvader was en de aangetrouwde stiefbroer; dit was een unicum; of de nieuwbakken procurator hij spaarde hem de nauwkeurige familiegraad ook niet vond, dat hij deze kans niet onbenut voorbij mocht laten gaan? De procurator zei, dat hij dit,
alweer, niet begreep. Waarop de keizer mededeelde, dat de procurator als onbestorven weduwnaar naar Palestina had te vertrekken. Claudia kwam dan na, over enkele jaren, wellicht. Dat
was niet zo erg, voegde hij eraan toe, zelf had hij zijn vrouw óók
niet meegenomen naar het verre Rhodes. Waarmee hij Julia be
doelde, wier beide zoons hij van dit eiland uit had laten vergiftigen.
-
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Hoewel Pilatus' verhouding tot Claudia een veel betere, althans minder moorddadige was dan die van Tiberius tot Julia,
verzette hij zich niet. Hij berekende op welke wijze hij zijn tegenzin voor jodinnen het best zou kunnen overwinnen, en ging
scheep naar Caesarea, waar hij zes jaar lang had te wachten tot
Claudia `nakwam', zo gecorrumpeerd en vermoeid door uitspattingen, dat ze een soort moraal was gaan huldigen, die eerder
deed denken aan een Vestaalse maagd. Zij was even dertig, maar
leek vijfenveertig; haar lichaam was slap, opgezet, als uitgehold
door tien keizers; ze had visioenen van afgrijselijke wreedheden,
waarvan ze op Capri getuige was geweest; ten slotte verliep dat
alles in een dweepzieke vroomheid, die op en neer ging met haar
slapeloosheid en een voor de procurator van Judea en Samaria
bepaald stuitend ingewandslijden; hij sliep vier kamers van haar
af, en hield zich verder aan zijn jodinnen, hetgeen hij 'volkenkundige studies maken' noemde. Daar haar verstand niet geleden had, bezat hij in haar toch een zekere steun. Vaak had zij zijn
optreden tegen de joden trachten te matigen, terwijl hij van zijn
kant de vriendschap, die hen bond, zich vooral ten nutte maakte
door haar uit te horen over de verhoudingen aan het hof.
Onder haar invloed was het ook, dat hij zich, niet dan met veel
moeite overigens, ontdaan had van een merkwaardig aanwensel
sinds die audiëntie. Als soldaat uiteraard opziend tegen ambtelijke verantwoordelijkheid, en in de grond van vulgaire, althans
barbaarse afkomst, was hij ertoe gekomen in zijn gedrag keizer
Tiberius te imiteren: hoe hij liep, statig en gebogen, de handen
op de rug, hoe hij sprak, lachte, hoe hij zijn toch al zo grotesk
grote ogen opensperde. Men zei van hem, dat hij in het donker
zien kon. Hoe dit zij, zo en niet anders moest een keizerlijk procurator lopen, spreken, lachen en kijken! Was hij zich dat alles
bewust geweest, dan had hij wellicht ook nog zijn wangen met
pleisters volgeplakt, en zich behalve aan de Palestijnse jodinnen
tevens aan hun zoontjes vergrepen. Maar Claudia, hoewel hij in
niets op Tiberius leek, ontdekte het en maakte er hem opmerkzaam op; zij spraken af, dat zij de handen achter zijn rug zou
wegslaan als hij het deed. Het langst nog bleef het ironisch dralende van Tiberius in zijn stem achter; het verticale, ontluikende
in zijn ogen was hem van nature eigen. Zo had hij er zich langzamerhand aan ontworsteld, en wanneer de wind, nu, op dit
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achterdek, met zijn papieren speelde, papieren, handelend
over een dode, of over zijn gezicht streek, dan voelde hij wel,
dat de laatste resten van deze afhankelijkheid tot het verleden
waren gaan behoren.
Even voorbij Malta vond hij in zijn hut een stapel papyrusrollen
van de allerfijnste kwaliteit. Daar zijn voorraad bijna op was,
kwam dit niet ongelegen. Wie was de gever? Zijn eigen bedienden verwenden hem niet met dergelijke handreikingen; zij beschikten ook niet over zulk fraai papier. Maar een ingedrukte
stempel trok zijn aandacht: Publius Barachius, Basilica 7ulia, Rome,
—joods papier, geen slechte grap om daar Palestijnse herinneringen op te schrijven, dacht hij. Een schuchtere toenaderingspoging? Vooral toen hij zich herinnerde, dat in de Basilica Julia,
aan de zuidzijde van het Forum, alleen zeer welgestelde kooplieden hun winkels hadden, maakte hij er zich een verwijt van,
zijn beschermeling zo weinig aandacht waardig te hebben gekeurd. Nu was het wel wat laat daarvoor; over vier dagen uiterlijk had men Puteoli bereikt; daarbij was het weer slechter geworden, zodat men weinig meer aan dek kwam; en dan: van
omkoperij hield hij niet, al was hij dan ook schatrijk uit Palestina
teruggekeerd...
Wanneer hij na deze attentie meer op Publius Barachius begon te letten, dan was dit voornamelijk om snel zijn blik te kunnen afwenden zodra de ander terugkeek. Nu en dan vond hij de
jood, kortgedrongen, zwaarlijvig, in een kostbare donkerblauwe
reismantel gehuld, bij de verschansing staan, terwijl Sicilië voorbijtrok, naderde en weer terugweek volgens de voorbestemde
lijn van baaien; Syracusae in de nanacht; Rhegium, Messana,
waar de schepen twee aan twee de zeeëngten doorhobbelden, in
een bloedrode zonsopgang met lichte storm; de Tyrrheense Zee
daarna onder zeilende wolken: voor ieder zeil daarboven een wit
zeil omlaag, zo groot was de vloot. Maar voor Lucius Pontius
Pilatus waren `schoonheid der zee' en `natuur' nauwelijks begrippen; legendarische draaikolken deden hem niet griezelen;
vulkanen stelde hij op één lijn met de centrale verwarming in
een villa; hij keek naar de jood. En des te opmerkzamer keek hij
naar de jood, de kleine, rijke koopman van de Basilica Julia, met
zijn zwarte baard, dikke oogleden en behoedzaam spottende
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lachrimpels naast zijn mond, liep Pilatus achter hem bij de verschansing heen en weer, dan was het beurtelings het gezicht van
een listige farizeeër en van een goedig, wat neerslachtig en door
zijn levenswijze verwekelijkt patriarch, nadat hem gebleken
was, dat de jood niet alleen reisde, maar zijn dochter, jonge
vrouw of iets anders bij zich had. Hij had er niet eens op gerekend joodse vrouwen in Rome aan te treffen, laat staan op reis.
Maar was het wel een jodin? Het kon ook een Syrische zijn, op
het strenge profiel na dan. Het slanke, soepele lichaam was zeker
Syrisch! Hij mocht zich hierbij op zijn ondervinding verlaten;
zelfs had hij overwogen al zijn avonturen in Caesarea en Jeruzalem in de memoires te verwerken, tot lering van toekomstige
procurators; en dan een versierd exemplaar naar koning Herodes
Antipas, van wie hij twee bijvrouwen had gehad. Hij kende de
Oriënt, dank zij de geringe rasmenging een staalkaart van het
meest uiteenlopend vrouwenschoon. Nu de avonturier in hem
ontwaakt was, moest hij zich met geweld dwingen niet te idealiseren. Hij redeneerde nuchter. Syrisch, had hij gezegd, Zuidsyrisch, goed; tegen de Libanon op. Of over de Libanon heen,
en dan werd het Galilea. De vrouwen van Galilea waren hem
bekend om hun domheid en bijgeloof, hun goedkope opschik,
smalle heupen en een soort harsgeur onder de oksels. Deze vrouw
was niet dom en droeg niet eens oorringen! Dus fluks over de
Libanon terug en in Zuid-Syrië rondgedoold, een Zuid-Syrië
van zijn dromen nu langzamerhand al, zulke gloedvolle, afwisselend heerszuchtige of onbeschaamd stoutmoedige dromen, al
naar gelang de vrouw een slavin mocht zijn of de dochter, dat
hij zijn schrijfwerk begon te verwaarlozen en het diep betreurde
de jood tot dusverre aan zijn lot overgelaten te hebben. Slavin,
zelfs als zij uit Syrië kwam, leek hem overigens onwaarschijnlijk,
daar was het gedrag van de vrouw niet naar, zij kon over of door
Publius Barachius heenkijken, dat men medelijden met de man
kreeg. Het was waar, dat in het joodse huisgezin, vooral in den
vreemde, de verhouding tussen meester en horige anders was
dan in het Romeinse, maar dan haar houding, haar lijnen! Zij kon
over de verschansing uitstaren, de hoofddoek ver naar voren
geschoven aan weerskanten, zodat men de iets te grote mond
niet zag, alsof ze zo aanstonds met haar schouders zou gaan spreken, spreken of roepen over zee, woorden uitwerpend vol van
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minachting en zeker vol onafhankelijkheid, onafhankelijkheid
van de koopman Publius Barachius van de Basilica Julia in Rome.
Wat een vrouw!...
Hij sprak de jood in de schemering aan, op een koude avond.
Te schamen voor deze toenadering hoefde hij zich niet, want
Barachius was een Romeins burger, en rijk; maar hij had opgemerkt, dat de vrouw 's avonds altijd naar beneden ging, en
voorlopig wilde hij met haar reisgenoot ongestoord kunnen praten. De jood schrok op, toen de procurator hem de hand op de
schouder legde.
`Nog niet bekomen van de schrik?' vroeg Pilatus, die wijdbeens achter hem stond, met de handen op de rug, een bevelende of streng onderzoekende houding, die hij onwillekeurig aangenomen had. Hij vervolgde, want de ander bleef zwijgen: `De
papyrusrollen zijn nog niet vol, maar toch waren zij welkom.'
Bijna had hij spijt zich met de jood ingelaten te hebben, zo
heftig en onbeheerst waren diens uitingen van dankbaarheid,
toen hij eindelijk begreep wie hij voor zich had. De man gedroeg
zich als een vrijgelaten slaaf, de puntmuts van vilt, bij die gelegenheid gedragen, zou hem gestaan hebben boven op zijn kalotje! hij viel weer op de knieën, trachtte dit tenminste te doen
door erin door te zakken, greep eerst de linkerhand, en toen
deze teruggetrokken werd, de rechter, die Pilatus, niet onaangenaam beroerd door de warmte der aanraking, hem toen maar
liet; hij schreide van geluk, stamelde door elkaar, dat hij de senator op het achterdek had zien schrijven; dat hij een onwaardige
was; dat de grote keizer Caligula, de oogappel van alle naties, de
joden zou verlossen uit knellende banden van geldelijke aard;
dat in Alexandrië de joden beschuldigd werden ieder jaar een
vetgemeste Griek te slachten en op te eten; maar dat voorgevoelens uitkwamen, want dat hij zijn weldoener nu eindelijk
voor zich had!
`Het is niets,' zei Pilatus, en probeerde zijn hand terug te
trekken.
`Niets?! U heeft uw leven voor mij gewaagd! Hoe kan ik u dit
ooit vergelden?!'
`Het is overdreven. Uw papyrusrollen zijn een prachtig geschenk.'
`Daar!' Barachius liep op de procurator toe; deze dacht om25

helsd te zullen worden en week terug, maar er was niets anders
gaande dan dat de koopman bij het onzekere avondlicht een
schram ontdekt had, over linkerslaap en -wang heen: tastbaar
bewijs van de meest onbaatzuchtige inmenging, waarop hij nu
zijn vinger wilde leggen, en wéér onderging Pilatus de warme
aanraking, terwijl hij de opgewonden man tot kalmte trachtte te
brengen.
`Ik moet blijven tegenspreken, dat het niets is,' sprak Barachius eindelijk op rustiger, zelfs ietwat pedante toon, `uit alles
was op te maken, dat u de Alexandrijnen niet kent, en u was
ongewapend! Ik ben niet jong meer, de ontroering werd mij te
machtig, maar dit kan ik u wel zeggen: wat niets is, dat zijn mijn
papyrusrollen! Ik handel niet alleen in papyrus, maar in byssus,
purperwol, glaswaren, wierook en welriekende oliën, onder meer.
Ik heb geen vrouw en kinderen en ik ben schatrijk. Senatoren
hebben het moeilijk tegenwoordig. Wanneer ik dus...'
Pilatus glimlachte. `Ik ben geen senator, en ik ben zelf rijk.'
`Mag ik u dan,' fluisterde de ander vertrouwelijk en vatte zijn
weldoener onder de arm om met hem langs de verschansing op
en neer te lopen, `ik heb u niet willen beledigen, en het is waar,
ik heb u immers in uw tunica gezien, zonder brede senatorstrepen; maar mag ik u dan om te beginnen, een zeer bescheiden begin, enkele bankiers noemen waar u uw geld veilig kunt
beleggen? In de Basilica Julia, waar ook mijn winkel is...' Er
volgde een uitvoerige uiteenzetting, waaruit Pilatus inderdaad
enkele namen van bankiers opving, die hij zich voornam te onthouden. Deze bankiers waren geen joden, zodat hij niet bang
hoefde te zijn voor het geval, dat keizer Caligula jong zou sterven, hetgeen God verhoede! Zij spraken verder over de veranderde omstandigheden; volgens Barachius was de joodse gemeenten in Rome vrijheid van vereniging beloofd; tevens hield
hij vol, dat keizer Tiberius zelf niet vijandig tegenover de joden
had gestaan, maar dat men overal nog regeerde volgens de traditie van de profeet der Praetorianen Sejanus, gunsteling van
Tiberius, en zes jaren geleden in verband met een samenzwering
gedood; voor de procurator waren deze beschouwingen niet vrij
van een ongewilde ironie, omdat ook hij volgens deze `traditie
van Sejanus' had geregeerd, hetgeen Barachius natuurlijk niet
weten kon...
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Terwijl hij staan bleef en zijn arm door een paar strak gespannen touwen schoof boven de verschansing, zei Pilatus meesmuilend: `Dat u geen kinderen heeft, Publius Barachius, klopt
niet met mijn verwachtingen. Geen dochter dus om uw oude dag
op te vrolijken en het zaad te bestendigen? Zeg ik het goed?'
Enige ogenblikken bleef de koopman hem met neergetrokken mondhoeken aankijken; toen helderde zijn gezicht op. `U
heeft uw ogen de kost gegeven... ach, ik weet uw naam niet
eens... Neen, als ik een dochter had, zou ik haar toch anders
wensen.'
Met een lustig `kom, kom' en `somberheid past zo'n geluksvogel niet' klopte Pilatus hem op de schouder, draaide zich toen
om naar het Westen, waar het laatste licht asgrauw aan het wegsterven was, en vervolgde, het hoofd half afgewend, aarzelend
en veelbetekenend, en met enkele humoristische accenten waar
dit te pas kwam: `Ik had mij afgevraagd waar uw schone reisgezellin vandaan kwam, Zuid-Syrië, of laat ons zeggen: Syrië, of Galilea. In Palestina was ik procurator des keizers, Lucius Pontius
Pilatus heet ik; het verschil in uiterlijk tussen de inheemse rassen
heeft van oudsher een voorwerp van... diepgaande studie voor
mij uitgemaakt. Ik vergis mij zelden.'
Het noemen van zijn rang scheen de koopman weinig te
schokken, drong misschien niet eens tot hem door. Pilatus, die
naast hem was gaan staan, zodat hij nu precies een halve cirkel
beschreven had rondom de plaats waar hij onbeweeglijk tegen
de verschansing leunde, nam hem vanuit zijn ooghoeken op;
hij zag hoe de baard herhaaldelijk naar voren kwam ten gevolge
van het samenknijpen van de mond, hij zag hoe afwezig de zwarte ogen stonden, met iets van vertedering erin, vochtig in de
weerschijn van het fakkellicht, dat op enige afstand was ontstoken.
`Heb ik mij vergist?' vroeg hij zacht.
Publius Barachius bleef zwijgen. Eindelijk zei hij, nog zachter
dan de ander: `Hoe goed zou het niet zijn, wanneer mij met uw
naam en positie uw levensomstandigheden waren onthuld. Nu
tast ik zo in het duister...'
`Syrië of Galilea?!' riep de procurator brutaal, met de promptheid van een dobbelformule, `ik wed om duizend sestertiën, dat
het Syrië is, Zuid-Syrië! Vaak heb ik met mijn vrouw gewed, voor
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zij stierf, ruim een half jaar geleden. Zij legde mij de problemen
voor, en ik won altijd, Publius Barachius!'
`U verdient het ook te winnen,' fluisterde de jood, bijna onhoorbaar, `u verdient zelfs een grotere opoffering mijnerzijds
dan deze, die misschien ook nog niets is. U stelt zich misschien
te veel...'
`Syrië of Galilea!!'—Als een uitdagende oorlogskreet klonk
het. Onbeschaamd, toch dankbaar lachend had Pilatus de koopman vastgegrepen, die nu naar hem opkeek en een beweging
maakte alsof hij zijn hand op de hand wou leggen die zijn arm zo
pijnlijk omknelde. Ook hij lachte, maar eerder droevig, toen hij
zei:
`U kunt haar dit later zelf vragen, Lucius Pontius. Bij mijn
weten Syrië, Zuid-Syrië, níét.'
Vroeg in de ochtend sprong Pilatus van zijn rustbed, gleed het
interieur van zijn hut in, stormde erin voort als een uitgelaten
hond. Hij brak verschillende voorwerpen. Het zoete water uit
de kraan liet hij doelloos en laakbaar klateren; hij stak zijn wijsvinger in potjes met zalf, trok de vinger er weer uit, neuriede en
lachte in zichzelf, en dacht vijfminuten aan één stuk aan keizer
Tiberius, die dood was. Tenslotte vergenoegde hij zich ermee
alleen zijn handen te wassen. De slaaf, die zijn eten bracht, verwonderde zich over de honger waarmee zijn meester op het droge
brood aanviel. Hij maakte een grapje tegen de slaaf, trachtte zich
te herinneren of hij wellustige dromen had gehad, of dromen
met gunstige voortekenen, waaraan hij niet geloofde, maar die
toch altijd beter waren dan ongunstige, dan verzonk hij definitief in de aangenaamste gedachten aan die prachtvrouw van
Publius Barachius, die Maria heette. Zijn vrouwen- en volkenkundige ervaring stelde hem in staat nu met grote zekerheid op
Galilea te wedden; één op de drie vrouwen in die landstreek
heette Maria; en als ze niet zo heetten, kwamen ze tóch wel,
grinnikte hij bij zich zelf. Niet alleen haar naam had Barachius
hem geopenbaard, ook enkele bijzonderheden over haar vroegere leven, al moest de koopman juist op dat punt zijn betrekkelijke onwetendheid bekennen. De vrouw had haar eigenaardigheden, was zeer terughoudend, en scheen bezeten door het verlangen om de wereld te zien, nauwkeuriger gezegd om het gehele
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Romeinse rijk af te reizen. Barachius, die haar in Griekenland op
zijn zakenreis ontmoet had, een klein halfjaar geleden, wist niet
waarom. Een slavin was zij in ieder geval nooit geweest, Pilatus
moest haar ook niet als zodanig behandelen. Voorts had Barachius hem op het hart gedrukt zijn rang en toenaam te verzwijgen; zij scheen een bepaalde afkeer te hebben van het werelds
gezag, van prefecten, praetoren, procurators; dit was dan een
van haar eigenaardigheden, waar Barachius tot zijn leedwezen
verder ook niets aan kon doen.
`En nu ga ik mijn schone zwerfster eens beter bekijken!' riep
hij uit, terwijl hij nog vlug wat zalf over zijn schram wreef.
Hij stapte aan dek, oogknipperend tegen het zonlicht. Juist
zeilden ze Capri voorbij. Het schip was in rep en roer; de korenvloot, waar men bezig was de topzeilen te laten zakken, die de
postschepen behielden, had weer haar smalle formatie aangenomen; maar hier aan boord liep men voornamelijk heen en weer
om zoveel mogelijk van het land te zien: het eiland, de kaap aan
de andere zijde, de vulkaankegel erachter in een iriserende, zondoorvlamde mist, Neapolis en Puteoli ver in het Noorden. Onder
de weinigen die zich niet van hun plaats bewogen waren Publius
Barachius en de vrouw Maria; maar om bij hen te kunnen komen
moest Pilatus zich verplaatsen in de richting van de zon die hem
niet op zijn voordeligst toonde. Hij was een man voor koele binnenplaatsen en eetzalen, met wijn voor zich en lange gesprekken
in het vooruitzicht, die niet te diep mochten gaan; dan bezat zijn
oog die eigenaardige verticale glans, overspeeld door beweeglijke wenkbrauwen; met gesloten, en nu met knipperende ogen
leek hij veel grover, werd zijn onderkin zelfstandiger en zijn
kaak meer die van een gladiator, dit laatste nog geaccentueerd
door de schram op zijn gezicht, vies en klodderig van de zalf. Dat
zijn ogen nog aan het licht moesten wennen, spaarde hem tenminste de verbaasde trek op het gezicht van de vrouw.
`Dit is Lucius Pontius, die in Alexandrië mijn leven heeft gered, Maria!'
De koopman scheen slecht te hebben geslapen. Hoewel hij
met zijn rug naar de zon stond, knipperde ook hij voortdurend
met de ogen, en hij sprak zo hortend en met zulk een onnodige
omhaal, er scheen werkelijk nog zoiets als een getrouw verslag
te zullen komen van het incident met de tempelkat, dat het
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Pilatus niet verwonderde hem plotseling, terwijl hij zichzelf
onderbrak, met een schuwe blik naar zijn gezellin te zien kijken,
al kon hij niet uitmaken welke beweging of gelaatsvertrekking
van haar kant daartoe geleid had. Van haar donker gezicht ontwaarde hij maar weinig; het was vooral haar houding, de omtrek
van haar buigzame gestalte, die voor het eerst het vage vermoeden bij hem opwekte, dat dit toch iets geheel anders zou worden
dan de avonturen in Palestina. Toen hij na de begroeting vlak
naast haar kwam staan, merkte hij het nog duidelijker: aan de
ingegrifte lijnen, lijnen van gemoedsontbering, tussen neus en
mondhoek, aan de scherpe, heerszuchtige neusrug. Mooi was
zij misschien toch niet. Alleen haar ogen waren mooi, tegelijk
roekeloos en kalm, oud en jong, niet groot, maar groot van pupil,
en beschaduwd door lange wimpers. Er was iets in de wijze waarop ze haar mond plooide, dat hem in innig verband de begrippen
wellust en toornige spot voor de geest riep. Maar hij wist niet, of
dit betekende, dat zij met wellust de spot dreef, of wellust zou
bedrijven al spottende, en hij had niet de tijd meer om te overwegen welk een verschil dit maken zou voor hem zelf, zo zeer
werd hij getroffen door de klank van haar stem, toen zij, na een
of andere opmerking van Barachius over de huiselijke deugden
van zijn vriend en weldoener, haastig zei:
`Ik ben gewend om van de ene hand in de andere over te gaan.
Maar dat betekent niet, dat Lucius Pontius zich bekocht zal gevoelen.'
`Maar van bekocht is geen sprake, Maria!' riep Barachius onder machteloos armgezwaai, `wij zijn beiden rijk, Lucius Pontius
is rijk, maar ik ben ook rijk, dat zou toch geen zin hebben! Het is
het delgen van een ereschuld, een bloedschuld, het is een edele
overdracht, ik heb je dit alles uitgelegd!'
`Ik ben minder edel dan de goede Publius Barachius, maar
inderdaad, mijn beurs is gesloten gebleven, terwijl mijn hart zich
opende,' zei Pilatus voorkomend, maar met iets gebiedends in
zijn stem, terwijl hij zich in zijn volle lengte oprichtte. Snel nam
hij zich voor, deze ongewoon snedige repliek in de memoires
vast te leggen, een repliek, die hem het pleit reeds half had doen
winnen, leek het wel, want de vrouw glimlachte nu, goedkeurend meer dan gevleid, terwijl ook de huilerige of zalvende drukte van de koopman een eerste toenadering tussen hen, zo rustig
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en beheerst beiden, begunstigen moest.
`En dat zijn hart góéd is, dat heb ik aan den lijve ondervonden!'
Maar nu scheen Publius Barachius toch in te zien, dat deze
herhaalde aanbevelingen, die een weerstand of weerzin bij de
vrouw veronderstelden of zelfs te voorschijn konden roepen, op
zijn minst onwellevend waren en de verdenking op hem konden
laden van zelfzuchtige bedoelingen. Hij zweeg dus, sloeg de
handen in elkaar en wees de beide anderen op Capri, dat in het
Westen voorbijgleed met al zijn tempels en paleizen. Traag liepen zij naar de andere kant van het schip, waar zij tussen een
groep medereizigers kwamen te staan. Men duidde elkaar de
vuurtoren uit op de noordoostelijke punt van het eiland, daarnaast de hooggelegen villa van Jupiter, waar Tiberius had gewoond, al even uitgestorven als de rest. Herders waren er de
enige levende wezens, nog geen maand geleden waren zij hun
leven en hun eerbaarheid niet zeker geweest op die rotsachtige
hellingen...
Terwijl zij het dodeneiland voorbijvoeren, besefte hij, dat dit
nu zijn triomftocht was, de triomftocht die men hem in Rome
waarschijnlijk toch wel weigeren zou, al was het maar omdat het
om een zege ging, behaald op een der goddelijke Caesaren! Door
Publius Barachius, die hen bij de arm hield, dicht bij Maria gebracht, snoof hij ongemerkt haar geur op. Daarbij dacht hij:
Harslucht?—wat het niet was, maar wat hij vóélde was meer
alsof het schip waarop hij stond plotseling aan het slingeren was
geslagen, en alsof hij, voor het eerst van zijn leven, toch onderhevig bleek te zijn aan zeeziekte, de heerlijkste ziekte die zich
denken liet! Het bloed steeg hem naar het hoofd, toen glimlachte hij tegen Capri, dat zich onder de opgetogen kreten der
toeschouwers op zijn mooist toonde, na een abrupte zwenking
van alle postschepen, gevolgd door de geweldige korenvloot in
een al breder wordende boog: honderd witte zeilen tegen het
zuidelijk nevelverschiet.
`En vanavond in Puteoli nog het standbeeld van Tiberius, aan
de haven,' zei hij bij zichzelf, `als neef Gajus het tenminste niet
omvergehaald heeft. Wat zal ik de man uitlachen.'
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III

Stijf en onwennig, als één onder de zeer velen, bewoog Lucius
Pontius Pilatus zich door een Rome, dat weinig veranderd mocht
zijn in die tien jaar, maar dat zich om de gewezen procurator
toch geheel anders heensloot dan om de soldaat, die zijn fortuin
nog maken moest. Reeds op de Via Appia, op de heenreis, hij
had in Puteoli de landweg gekozen, had hij zich erover verwonderd, dat men niet sneller voor zijn wagen opzij ging,—ver
wonderd, niet met zijn verstand, maar met zijn spiergevoel, zijn
instincten. Hij nam veel warme baden, als om de laatste Palestijnse resten weg te spoelen; hij kocht de nieuwste literaire snufjes om zich zo snel mogelijk te doordringen van de nieuwe sfeer;
en vooral lette hij ook op de volksmenigte, en de uitingen van
geestdrift over de troonsbestijging van de `kleine Caligula', de
`Zoon der velden', het `Kind der Legioenen', want het was tenslotte minder vernederend door die mensen verwaarloosd te
worden voor een keizer, die zijn populariteit, naar het scheen,
werkelijk verdiende, dan zonder enige reden. Tot de algemene
vreugde droeg niet weinig bij, dat Caligula van zins scheen het
testament van zijn voorganger, wat de bevolking betrof, tot de
laatste letter te vervullen; legaten werden . uitbetaald, brandschade vergoed, de armen bedeeld, het broodrantsoen verdubbeld,—dit alles inderdaad volgens de intenties van de volkshater
Tiberius, die op deze wijze een gunstige ontvangst had trachten
te verkrijgen voor de andere helft van het testament, dat over
de opvolging handelde; bijzonderheden hierover vernam Pilatus
van enkele van zijn vroegere vrienden, die hij bezocht, zo van
zijn landsman Lucius Annaeus Seneca, die zoals alle stoïcijnse
wijsgeren, het leven verachtte, en daarom met een zekere hard32

nekkigheid het oog gericht hield op wat er aan het hof voorviel.
Tiberius Gemellus, Tiberius' vaderloze kleinzoon, was een jongen van zestien; samen met hem moest Caligula regeren, volgens
het testament. Hoe zou dit aflopen? Men fluisterde in dit verband over Naevius Sertorius Macro, de prefect der Praetorianen:
dat hij de senaat zou trachten te bewegen alleen Caligula te
benoemen, dit op grond van diens zesentwintig jaren en de
enorme geliefdheid van zijn vader Germanicus bij de legioenen;
in ruil voor deze voorspraak zou Caligula, weduwnaar reeds,
trouwen met Macro's vrouw Ennia, die een scheef figuur had.
Afgezien van dit enigszins lachwekkende verhaal wees er genoeg
op, dat de nieuwe keizer niet rusten zou voor hij de herinnering
aan Tiberius volkomen had uitgewist. Zo weigerde hij de schim
van zijn oudoom de officiële vergoddelijking, hief de beperkingen op betreffende het aantal gladiatoren bij de spelen en zat
halve dagen in het circus Maximus; maar wat vooral de hogere
standen toejuichten was, dat hij alle geheime vonnissen verbrandde in tegenwoordigheid van de raad der senatoren,
onder wie er ettelijke waren die hun eigen naam in vurige letters
in de vlammen meenden te zien dansen, en de processen wegens majesteitsschennis opschortte. Daar deze laatste veelal verband hielden met de vete tussen Tiberius en Caligula's inmiddels overleden moeder Agrippina naar aanleiding van het zogezegde vergiftigen van Germanicus, wilde men dit wel beschouwen als niet meer dan een staaltje van zijn kinderlijke plicht.
Naar al deze geruchten luisterde de geschorste procurator
met het ironisch geduldige gezicht dat hij trok wanneer hij na
het bad gemasseerd werd. Hij hoefde zich niet in te spannen, alles ging vanzelf Maar hij moest zijn kans niet voorbij laten gaan.
Om zo vroeg mogelijk partij te trekken van de mishandelingen
waaraan de keizerlijke schim blootstond, had hij zich onmiddellijk bij de senaatscommissie voor provinciezaken aangemeld;
maar misschien had men het nog te druk met de nieuwe maatregelen, want hij hoorde er niets meer van, op zichzelf geruststellend genoeg, maar toch op een of andere geheimzinnige wijze
zich aansluitend bij wat hij in de straten van Rome ondervond,
waar niemand hem kende. Soms keek hij voorbijgangers strak
aan, bang plotseling, dat hij doorzichtig was geworden. Geen
familieleden, weinig vrienden, en de vrouw Maria bevond zich
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nog steeds onder de hoede van Barachius, die borg had gestaan
voor een zuiver vaderlijke houding zijnerzijds. Haar lot aan het
zijne te verbinden voor hij zekerheid had leek hem een uitdaging; bovendien had deze regeling het voordeel haar niet voortijdig bekend te maken met zijn rang van procurator; van zijn
bedienden had zij die gemakkelijk kunnen vernemen, en volgens Barachius zou dit alles kunnen bederven zolang hij haar
niet geheel voor zich gewonnen had. Hij bezocht haar nooit, op
haar eigen verzoek. Zelfs dacht hij weinig aan haar, deze eerste
dagen; al zijn verlangen, al zijn lust in avonturen, putte zich uit
in het zoeken van een huis. Even leek het alsof ook de huizen
hem niet wilden kennen; het duurde lang voor hij er een vond
naar zijn smaak, op de zuidoostelijke helling van de Aventinus.
De speculant, die het hem verhuurde, zei, dat onder Tiberius
deze wijk zo geliefd was, omdat men er de keuze had te vluchten
over de Via Appia of door de Porta Ostiensis, men leefde hier om
zo te zeggen reeds half en half in de aangenaamste verbanning;
er was in de villa een prachtige badgelegenheid om zich de polsen
te openen; kastjes voor vergiften bevonden zich in het tablinum,
de plaats voor de familiebeelden, waar men dus rechtstreeks tot
zijn vaderen verzameld kon worden; en in de tuin liet zich onder
bescherming van de god Silvanus een elegie dichten wanneer
men in ongenade was gevallen. Toen Pilatus ontdekte, dat de
man een humorist was, die op macabere wijze aan zijn enthousiasme voor Caligula uiting gaf, onder wie zulke dingen niet
zouden voorkomen, werd eraan toegevoegd, huurde hij het
huis, en betrok het nog dezelfde dag, met enkele bedienden.
Hierna gaf hij zichzelf nog een week; had hij dan nog niets gehoord, dan zou hij een van de twee consuls opzoeken. Om de tijd
te verdrijven schreef hij aan zijn memoires; om het verlangen
naar Maria te bedwingen maakte hij tabellen over de bekoorlijkheden van alle vrouwen die hij in Palestina had gekend, volgens
een bepaald schema, met onhandige figuren verlucht, die hij
neerzette in een ruw geschetste kaart van Batanea, Galilea, Perea, Samaria en Judea; eindelijk kon hij de verleiding niet weerstaan en ging naar de rennen.
Hij ging er niet alleen heen. Alleen was hij ook nooit het Circus
Maximus binnengekomen, bij dit moorddadig gedrang, dat zelfs
een zeker straatgevecht in Alexandrië in de schaduw scheen te
-
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stellen. De Griek Harpocras, die hem tegen de ergste stoten
beschermde, was een vrijgelatene van zijn vrouw Claudia, die
Pilatus op straat herkend had en aangesproken, en zo groot was
diens verrassing geweest een naam te ontvangen in deze stad
der naamlozen, dat hij de lange, statige man met de zoekende
ogen en de beweeglijke handen onmiddellijk meenam om hem
aan het hoofd te plaatsen van zijn bedienden. Zoekende ogen?...
Waarom sluit hij ze nu? vroeg Pilatus zich af, toen zij met veel
moeite, onder de arcaden door, een der trappen waren genaderd,
hij moet ze openhouden, anders slaan ze me dood. Zo oorverdovend was het rumoer, dat het gerinkel van cymbels en tamboerijnen, enige passen van hen af, pas tot hem doordrong, toen
hij ook zag: lokkende heupverdraaiingen, bruine buiken met
navels rond als een cyclopenoog,—ha, de Syrische hoeren! Ze
waren vuiler geworden in die tien jaar. Harpocras is het beter
gewend, dacht hij nog, terwijl hij zich door de Griek liet voorttrekken. Tersluiks keek hij hem aan: de ogen waren weer geopend, maar onder een bitter gefronst voorhoofd.
Op de ridderrangen vonden zij hun plaats. Daar het zonnezeil tijdelijk onklaar was geraakt, zat men daar in de brandende
hitte, zodat van alle kanten gebruik gemaakt werd van het kort
geleden uitgevaardigde verlof om bij de spelen zonnehoeden te
dragen. Van rondklimmende kooplui kocht Pilatus er ook een
voor Harpocras: deze geleek nu op een reizende filosoof, zijn
meester op een boer uit Noord-Gallië. Het was pauze; om hen
heen werd druk gepraat; hij ving iets op over `reeds voor de
derde maal vandaag' en `niet op Germanicus lijken', dit laatste
op een toon van oprecht medegevoel. Toen wierp hij een blik
naar de overkant.
Achter de lage muur, die, met obelisken en godenbeelden
bezet, het perk in twee helften deelde, waren wagens op elkaar
gereden. Bloed stroomde uit de slaap van een menner die weggedragen werd, tussen stalknechten door, en anderen die water
sproeiden; maar uiteraard hield men zich daar vooral met de
wagens bezig, onder leiding van een paar aedielen in toga, die
achter de greppel geposteerd stonden, vlak onder het podium.
Pilatus viel het op, maar hij schreef het aanvankelijk toe aan
gezichtsbedrog, dat de gebaren dezer machthebbers, iets heftiger, maar toch op de wijze van een spiegelbeeld, vlak boven hun
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hoofd herhaald werden; het onwerkelijke dezer verdubbeling
werd nog ondersteund door de regenboogkleuren in het watersproeisel, waar hij doorheen kijken moest. Hij had wel eens willen weten wie de ander voor was: de aedielen, of dat daar boven
hen, die menselijke vlek voor op het podium, die wenkte, aanwees, kunstgrepen voordeed, de vuisten balde of goedkeurend
knikte, niet alleen in hetzelfde tempo als zijn ondergeschikten,
—want Pilatus begreep nu wel, dat dit Gajus Caesar Caligula
moest zijn, regelend, regerend, zelfs op dit moment, maar ook
in dezelfde volgorde. Daar hij vlak bij de borstwering stond,
bleef het gevolg op de achtergrond; in een nors uitziende man
met een stierenek en dikke vlezige lippen, die dreigend scheen
te puffen, ried Pilatus de praefectus praetorio, Naevius Sertorius
Macro. Zij allen staarden naar de magere, slecht gebouwde, hoog
opgeschoten jongeman, die zich niet stil kon houden, dit was
misschien nog de beste omschrijving van een gedrag, dat, Pilatus
had dit nu langzamerhand voor zichzelf uitgemaakt, in verre=
weg de meeste gevallen niets anders was dan een imitatie van
wat de aedielen te zien gaven, alleen bliksemsnel en met een
ongehoorde overtuigdheid. Daar de aedielen niet naar de keizer
keken, de keizer wel naar hen, had hij dit ook eerder kunnen
weten. Nu stond hij plotseling met Macro te fluisteren; weerkaatst licht op een toga bescheen zijn gezicht: neen, er was geen
sprake van, dat hij op Germanicus leek, inderdaad. Hij leek op
niemand. In zoverre was hij als Caesar geslaagd. Hij leek zelfs
niet op zichzelf, zo onophoudelijk wisselden stand en expressie
van dat gelaat, opwinding, vraag, hoon, slaap, verlegenheid,
nadenken, bevel, zeer onsamenhangend. Alleen aan het brede
voorhoofd onder de lauwerkrans en een eigenaardige grijswitte
vlek op de bovenlip had men enig houvast. Toen Pilatus voor
zich keek, ontwaarde hij op de senatorenbanken een jongen, die
met zijn rechterhand een draaiende beweging volvoerde. Even
tevoren had hij die beweging bij de keizer opgemerkt...
De wagenrennen waardeerde Lucius Pontius Pilatus vooral
om die bedrieglijke schijn van een volksoproer waarmee zij gepaard gingen. Waren de mensen eenmaal zover, dat ze zelfmoord
schenen te zullen plegen bij verlies van hun partij, dan kwam hij
in zijn element. Maar op dit punt werd hij deerlijk teleurgesteld
deze middag. Streden er anders vier partijen, nu scheen er maar
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één te zijn, de groene, de partij van keizer Caligula, die steeds
won. Daarbij gaven de toeschouwers wel aan hun hartstochten
uiting, maar niet op de gewone wijze; zij letten op hém in plaats
van op de arena: hoe hij de trek- en ranselbewegingen der menners voordeed of nadeed tegenover zijn gevolg, hoe hij gezichten
trok (met een gezicht, dat geen gezicht was, maar een voorhoofd
en een vlek), hoe hij onverschillig deed, hoe hij landerig gaapte.
Hetzij door suggestie, hetzij uit beleefdheid werd dan hier en
daar meegegaapt. Er waren maar weinigen die om hem lachten,
en dan nog vergenoegd, vol waardering. Indien men al juichte,
klapte, de vuisten balde, zoals gewoonlijk, dan was het toch met
een zijblik op het podium, en vaak in navolging van de keizer
zelf. Er reed een wagen tegen de middenmuur op, de wagen
kantelde, de menner sprong er bijtijds af, onmiddellijk neerknielend om de teugels van de schoppende paarden door te snijden, niet lettend op het gevaar overreden te worden. Deze menner reed voor de groene partij . Even had Pilatus niet opgelet,
maar toen hij weer naar de overkant keek, was Caligula reeds
halverwege de trap die van het podium leidde, gevolgd door alle
hovelingen, behalve Macro. Een uitzinnig gejuich steeg op, men
brulde zijn naam, strekte de armen omhoog, haarden van spreekkoren ontstonden: `Gajus-Caesar-Caligula-de-zeer-goede-dezoon-der-velden-de-zeer-grote-on-over-win-lijke...' daar aarzelde de figuur in de purperen toga. Hij draaide zich om. Zijn
mond was tot een lach breed vertrokken, de vlek van een lach.
Hij hief de rechterhand op als om zijn eigen uitgebazuinde roem
terug te groeten, hij bracht de hand weer omlaag en krabde zich,
met forse, stotende bewegingen van de gehele arm, zoals een
hond zich krabt, achter op de dij. In de arena, waar de wagen van
de rode partij veroordeeld was geweest om te winnen, stonden
de menners stram naast de paarden.
Pilatus, die zich had laten uitleggen, dat een paard van Spaans
ras deze dag favoriet was, genoot nu enkele uren ongestoord.
Toen het gerucht werd verspreid, dat de keizer zou terugkomen,
verdween hij en liet zich met Harpocras, die in het circus geen
moment zijn somberheid verloren had, naar zijn villa dragen. Er
waren enkele dingen voor hem gebracht: een spanen doos met
wierookkorrels van Publius Barachius, en een brief. Een ambtelijk schrijven, naar de stempels en de papyrussoort te oordelen.
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Reeds zag hij zich gerehabiliteerd als procurator van Judea en
Samaria,—Maria in zijn huis,—Lucius Vitellius een wenk om
zelfmoord te plegen, maar de brief behelsde niets anders dan
het verzoek zich de volgende ochtend bij Quirinius Fannius Piso,
de prefect van politie, te vervoegen, op diens ambtsafdeling in
de Curia Julia.
`Uw melancholie heeft onder ons een zekere vermaardheid verworven,' zei de prefect, zich behaaglijk in zijn kussens nestelend,
`maar keizer Tiberius heeft die brief niet meer onder de ogen
gehad. Misschien had ook hij gelachen.'
`Heeft Gajus Caesar dan gelachen?' Zodra hij naar het mooiste rustbed in dit weelderige voorvertrek verwezen was, had
Pilatus geweten, dat zijn zaak er goed voor stond. Het ging er nu
alleen nog maar om, fraai en gespannen op zijn linker elleboog te
blijven rusten en niet in elkaar te zakken als bij een drinkgelag in
een vergevorderd stadium; Claudia had hem daar in hun eerste
huwelijksjaren vaak een verwijt van gemaakt. Maar misschien
mocht hij zelfs doorzakken, misschien was hem alles geoorloofd
nu: iemand die keizers aan het lachen maakte...
`Tot onze keizer is uw aangelegenheid niet doorgedrongen,
begrijpelijk genoeg... Maar ongetwijfeld handelt men in zijn
geest, wanneer men dit alles niet op de spits drijft. Lucius Vitellius mag blij zijn, dat hij u nog heeft kunnen schorsen, dat hij de
aardbeving in Antiochië misgelopen is, en verder waarover hij
maar wil. Zoals u wellicht vernomen heeft, zijn de hogepriestergewaden aan de joden teruggegeven; er zal daar nu vrij slap
geregeerd worden, naar mijn smaak; Vitellius heeft zelfs in de
tempel geofferd, laten we hopen een zwijn... Maar dat is geen
reden om het mensen lastig te maken die hun taak anders hebben opgevat. De man blijft gehandhaafd, krijgt eervol ontslag,
dat is voorlopig toch de beste oplossing, hoe denkt u daar zelf
over? Later misschien een andere betrekking. Het heeft weinig
zin u naar Vitellius terug te sturen, als hij zo op u gebeten is... Ik
kan slechts herhalen wat ik dag in dag uit tegen zoveel smekelingen zeg: de keizer wil alleen gelukkige mensen zien.' De
prefect talmde een ogenblik, ademde toen diep, waarbij hij de
lucht sissend inzoog tussen bovenlip en naar voren gebrachte
onderste tandenrij, en besloot, koel: `Zoals vanzelf spreekt deel
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ik u dit alles niet mee in mijn kwaliteit, maar meer als... vriend,
wie een en ander ter ore is gekomen.'
Nu behoefde Pilatus niet meer te vrezen, dat hij het rustbed
van de praefectus urbi geen eer zou aandoen! Vriend van Quirinius Fannius Piso maar waaraan had hij dit verdiend? dat betekende vriend van een der invloedrijkste patriciërs onder iedere
denkbare regering! Want deze Piso dankte zijn invloed niet aan
bekwaamheid of politieke gezindheid, doch aan familierelaties,
—aan datgene dus wat hém, Pilatus, vrijwel altijd ontbroken
had. Weliswaar was er een oom van Quirinius Fannius onder
Tiberius terechtgesteld, beschuldigd van de vergiftiging van
Germanicus; maar iedereen, ook Caligula, wist maar al te goed,
dat hij als zondebok had moeten dienen, en des te meer was er,
zelfs onder de vorige regering reeds, goedgemaakt aan de andere
familieleden. Daarbij was Quirinius Fannius Piso schatrijk en had
een aangenaam uiterlijk, dat alleen iets te veel aan een heldenzanger deed denken, met dat rond gepolijste kinnetje, die ronde
wangetjes een verdieping hoger, de bikkelachtige ogen, en het
zeer hoge voorhoofd, helemaal in de hoogte enige malen horizontaal gerimpeld, alsof een notenbalk zweefde op wolken van
nobele en goed klinkende muziek. Er werd wel beweerd, dat hij
eerzuchtig was en de keizer zou trachten te beïnvloeden; Macro
stond bekend als zijn doodsvijand. Quirinius Fannius Piso placht
dit op de volgende wijze aan te stippen: `Ik stam af van koning
Numa, Macro van koning Cloaca Maxima; ik klim iedere dag
naar het Capitool, hij stroomt naar de Tiber; hij heeft het dus
makkelijker dan ik.' Maar misschien stamde hij, Lucius Pontius Pilatus 66k wel af van koning Cloaca Maxima, vergelijkenderwijs gesproken, en hij herinnerde zich nu de koele toon van
de prefect, weinig strokend met vriendschapsbetuigingen. Het
was misschien toch nog te vroeg om op te staan en de nieuwe
vriend in de armen te sluiten...
`Waarvoor ik u verzocht heb hier te komen,' vervolgde Piso,
die zich tot op dit tijdstip met zijn gelakte nagels onledig gehouden had, `is een geheel andere zaak. Ik zal allereerst een beroep
moeten doen op uw geheugen, daarna op uw bereidwilligheid.
Een kleine drie, neen vier jaar geleden, ik verwar me met het
jaar van uw schorsing, de melancholie komt er nog bij, heeft u
aan keizer Tiberius schriftelijk verslag uitgebracht met betrek39

king tot de terechtstelling van een zekere Josua of Jesua of Jezus,
Jezus van Nazareth, zoals zijn volgelingen... zoals hij genoemd
werd. De man werd gekruisigd, na een proces, dat een aanfluiting was van het Romeinse recht. Herinnert u het zich nog?'
`Drie jaar?' herhaalde Pilatus en streek zich met de hand over
de ogen, terwijl hij zich snel zijn twintig kruisigingen in het geheugen trachtte te roepen, `drie jaar geleden...'
`Neen, vier jaar! Ik vergiste me immers.'
`Omstreeks welke tijd?'
`Even voor Pasen, de joodse feestdag.'
`Pasen...' Hij was met zijn gedachten nog zo geheel bij de
gouden bergen die de vriendschap van Quirinius Fannius hem
beloofde. Maar deze werd nu ongeduldig, en onderbrak de gewezen procurator, die iets was begonnen te stamelen over documenten die hij allemaal thuis had, met de scherpe woorden:
`Kom, Lucius Pontius, u heeft er zelf twee brieven aan gewijd!
Fris uw geheugen op, komaan. De man is gekruisigd tegelijk
met twee anderen, in het midden zeker, een fraai tafereel...'
`Ach!' Daar helderde Pilatus' gezicht op, zijn ogen wonnen
hun verticale, sportieve humorglans, en zijn houding op de rustbank liet aan gespannenheid niets meer te wensen over. `De
drie kruisigingen bedoelt waarover ik nog in Alexandrië met
Antonius Avillius Flaccus sprak, die me daar bijna heeft laten
stenigen, de goede oude, toen ik bezig was een rijke jood, een
Romeins burger, te redden!... Neen, maar nu ben ik geheel tot
uw dienst, Quirinius Fannius!'
Na verwonderd de wenkbrauwen opgetrokken te hebben,
zodat de notenbalk zich verdubbelde, bepaalde Piso zich tot een
vastberaden glimlach, die het afdwalen naar persoonlijke bekentenissen zowel tijdelijk billijkte als onverbiddelijk afsneed,
en zei:
`Ik zou daarover graag iets meer van u weten. Over uw indrukken...'
`Natuurlijk, van dat proces deugde geen jota! Het was een
komedie, met Cajaphas als de vermoorde onschuld, en de oude
Annas, zijn schoonvader, als hoerenwaardin op de achtergrond,
om een hoekje! Ze waren bang, dat het bordeel eraan zou gaan;
de man had gezegd: in drie dagen sloop ik jullie tempel,—ten
minste...'
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`Ik twijfelde er niet aan,' glimlachte de prefect, de hand opstekend om deze stroom van burleske invallen te stuiten, `of u
zoudt het met mij eens zijn wat de incorrectheid van het proces
betreft. Maar het zal het eerste niet zijn geweest in Palestina, dat
oude praetoren kippevel zou kunnen bezorgen, en we zitten
hier niet bij elkaar voor een juridisch dispuut. 0, het zou mij zeer
aangenaam zijn dit met u te voeren... uw ervaring... Begrijp mij
nu goed, Lucius Pontius, het proces interesseert mij niet in het
minst, alleen de man interesseert mij.'
`De man was een warhoofd,' zei Pilatus eenvoudig.
`Ook daaraan twijfel ik niet. Volgens de berichten was hij een
geestdrijver, of wonderdoener, die zich voor de koning der joden
uitgaf; op grond daarvan is hij ook gekruisigd. Hij had, in die
tijd, enige aanhangers, die na zijn dood zijn leer hebben trachten
te verspreiden; door de joden werden zij Nazareërs genoemd.
Maar, een tweede beperking, ook deze léér interesseert mij niet.
Ik wil slechts weten: wie en wat was deze man.'
`Hij was een volmaakt onschuldige en ook onschadelijke dweper,' zei Pilatus, `ik was daarvan zozeer overtuigd, dat ik hem
heb trachten te redden. Ik had niets tegen hem. Antipas ook
niet, die me de volgende dag nog zei, dat hij het Cajaphas niet
vergeven zou. Om de joden gunstig te stemmen heb ik hem in
het openbaar door mijn Samaritaanse soldaten laten honen: komedie alweer. Het gaf niets; de joden zijn koppig, Quirinius Fannius. Natuurlijk had ik kortweg kunnen weigeren. Evenwel had
ik daarvoor een volksopstand moeten dempen, en in mijn archief
lag een recent schrijven van de keizer, waarin stond, dat opstanden in het Romeinse rijk niet voorkwamen, nogal sterk...'
Achterdochtig keek hij in de richting van de prefect, die alweer
de hand opgestoken had, en vervolgde toen, zijn lichtblauwe
ogen in de verte gericht: `De man was vrij klein, bepaald lelijk,
hij had grote bruine ogen, lang haar, en een baard natuurlijk, en
hij lispelde enigszins bij het spreken.'
`Goed. Heeft hij wonderen gedaan, of werd dit van hem verteld? Zijn er wonderen bij zijn dood voorgevallen?'
`Er werd ontzaglijk veel over hem verteld.'
De prefect moest lachen, nu hij zijn bezoeker zo ernstig zag.
Met de korte antwoorden was hij ingenomen, maar wat deze
antwoorden aan lengte hadden verloren scheen aangevuld te
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worden met een verborgen spot, waar hij nog niet helemaal achter was. `Is hij moedig gestorven?'
`Ik weet het niet.'
`Hij was een Galileër, zijn volgelingen waren Galileërs, nietwaar?'
`De Galileërs staan bekend als de domste mensen in geheel
Palestina.'
Weer lachte de praefectus urbi. Deze logge procurator met
die schram in zijn gezicht was in zekere zin onbetaalbaar, als hij
droog was nog meer dan wanneer hij uitbundig deed. Maar zo
schoten ze niet op.
`De man had iets kinderlijks en was zeker oprecht,' deelde
Pilatus nu uit zichzelf mede, zonder droge humor of anderzins,
`ik beschouwde hem echter als onbeduidend; ik heb met hem
gesproken, onder vier ogen, kort maar; zijn denkbeelden waren
volkomen verward, hij drukte zich ook slecht uit trouwens, in
dialect, dat ik natuurlijk wel...'
`Onbeduidend, goed,' zei Quirinius Fannius Piso met een
zucht en hij knikte een paar maal, `zonder moreel overwicht dus,
daarbij verward, kinderlijk, goed, uitstekend. Dat is wat ik hebben moet. U bent hier in Rome om zo te zeggen de enige ooggetuige in deze onverkwikkelijke aangelegenheid. Maar ik zal u
nu alles uitleggen, we praten wel erg langs elkaar heen. Zoals u
weet had de man aanhangers, die hem als een godheid vereerden, maar hij heeft ze nog! In Palestina, in Syrië, in de Archipel
overal, in Egypte niet bij mijn weten, en hier in Rome. Verbaast u zich daarover? Rome wemelt van de bijgelovige sekten.
U moet zich hier nog inwerken, Lucius Pontius!'
Dat moest Pilatus zeker. Door de meest tegenstrijdige gedachten werd hij bestormd. Hier in Rome, waar hij, dwaas genoeg, niet eens Jóden had verwacht, bestond een sekte, die een
jood vereerde die hij vier jaar geleden in Jeruzalem had laten
veroordelen! Wonderlijker kon het al niet. Men kende hem hier
niet, men liep hem op straat voorbij, hij stamde misschien af van
koning Cloaca Maxima, maar in enkele dingen had hij dan toch
maar de hand gehad...
`Ik kan het niet geloven,' zei hij langzaam, 'Romeinen navolgers van zo iemand...'
`Romeinen niet bepaald. In Rome wonen betrekkelijk weinig
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Romeinen, helaas... Grieken zijn het, en een enkele jood. U moet
zich ook niet voorstellen, dat het er veel zijn. Bovendien zijn zij,
evenals uw man, volkomen onschadelijk; en, zij mogen onder de
wet op de ongeoorloofde erediensten vallen, wat zij doen is zeker
niet strafbaarder dan waarmee de Isispries ters ons dag in dag uit
vervelen, minder strafbaar, zou ik haast zeggen. Bij hen geen
bepaalde cultus, geen ceremonieel, geen lawaai in het openbaar.
Maar, aan de ene kant hebben we hier in Rome al genoeg vreemde sekten, aan de andere kant is mij medegedeeld, dat zich enkele... voorname Romeinen toch... hoe zal ik zeggen, minstens
aangetrokken gevoelen tot wat de Nazareërs geloven, die zelf
tot de heffe des volks behoren. Kunt u mij volgen? Wij zouden er
prijs op stellen deze lieden aan het verstand te brengen, dat zij er
verkeerd aan doen iemand te vereren die, naar uw eigen mening,
onbeduidend, verward en kinderlijk was en lispelde bij het spreken. Het toeval wil, dat geen van hen de Nazareër zelf ooit gezien heeft, dit weet ik heel zeker. U daarentegen kende hem, u
heeft met hem gesproken. Mijn verzoek is dus: kunt u vanavond
naar het huis toe gaan waar zij zich verzamelen, aan de overkant van de Tiber, niet ver van de Porta Aurelia, in de arme
jodenwijk, en hun op een gemoedelijke, begrijpelijke wijze
uitleggen wie en mat deze Jesua of Jezus geweest is in uw ogen,
dat is in de ogen van iemand die bij uitstek tot oordelen bevoegd
is. Ik vermoed, dat we hiermee kunnen volstaan. Iemand van de
veiligheidspolitie zal u opwachten...'
`Vanavond in geen geval,' zei Pilatus beslist.
`Goed, morgenavond dan... Maar dan geen andere avond...'
Hij stond op en luisterde. Buiten het vertrek had het gezoem
van een gong weerklonken, tweemaal herhaald. `En als u soms
ongesteld bent, alles is mogelijk, dan tegenbericht bij mij... Ik
moet u nu alleen laten, het derde uur in de ochtend is al verstreken, wij babbelden iets te lang. Maar ik zal hier een beambte
sturen om u te zeggen waar de straat is, het juiste tijdstip en nog
zo enkele bijzonderheden. Ik reken dus op uw steun, Lucius
Pontius?'
En met een knik verdween hij uit de kamer, een wolk van
geuren om zich heen verspreidend.
Van zijn verbazing bekwam de gewezen procurator niet zo spoe43

dig. Terwijl hij zich in zijn draagstoel regelrecht naar de Esquilinus liet brengen, waar Publius Barachius woonde, dacht hij na
over de opdracht, die hem met de grootst mogelijke tegenzin
vervulde. Daarvoor had Piso zich dus zijn vriend genoemd! Hij
had moeten weigeren, kortweg. Wat kon hij die mensen anders
mededelen dan wat hij reeds gezegd had, onbeduidend, lispelen, en de rest, en wat bewees dat nog, als hij het zei? Misschien was die gekruisigde wel een groot filosoof of rabbijn geweest, die had men onder de joden, wat wist hij ervan? Zijn
geheugen was slecht, en in de bescheiden die hij bezat, stond,
dat sprak wel vanzelf, niets van wat de prefect hem wou laten
vertellen. Daarbij kwam, en dit was de reden waarom hij in
de loop van het gesprek al kariger met zijn woorden geworden
was, dat deze Jezus van Nazareth hem aan zijn vrouw Claudia
had doen denken, en Claudia was uit den boze op de dag dat hij
Maria halen ging, zoals braaksel uit den boze is wanneer men
lekker wil eten. Dat nam hij Piso nog het meest kwalijk: deze
herinnering. De opdracht weigeren ging nu natuurlijk niet meer.
Maria noch Barachius was thuis. In zijn draagstoel schreef hij
een briefje, waarin hij haar uitnodigde deze avond bij hem te
komen en meteen haar intrek te nemen in zijn huis. Wanneer
dit om een of andere reden onmogelijk was, verwachtte hij nog
bericht. Daarop ging hij naar zijn villa terug, sliep 's middags,
baadde uitvoerig, droeg er zorg voor zijn maag niet te overladen,
en las tenslotte, in de schemer, een tiental bladzijden uit een
van de `boeken van Elephantis', een kras erotisch en literair volkomen waardeloos compilatiewerk, waarmee hij ophield, toen
hem te binnen schoot, dat ook Claudia zich aan dergelijke letterontucht placht over te geven, tussen haar vlagen van wroeging
en kuisheid door.
Juist stond hij zijn handen te wassen, die stoffig waren geworden van het oude manuscript, toen hij op het tweede peristylium
haar voetstappen meende te horen. Dit peristylium werd omgeven door de kamers der bedienden, de keuken, de eetzaal, het
tablinum, dat naar het atrium leidde, en de slaapvertrekken, in
een waarvan hij zelf stond. Achter hem viel het late licht binnen,
half onderschept door drie cypressen,—de zuilengalerij maakte
hier plaats voor het tuingedeelte doch van opzij werd zijn gezicht beschenen door een zilveren lamp, die vlak bij het brede
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rustbed op een tafeltje was neergezet. Zo stond hij daar, in spanning, en bleef zich wassen. Zijn schijnbare aandacht hierbij, zijn
gespierde benen, zijn roodgestreepte tunica, dit alles maakte
van hem een worstelaar, die zich laat bespieden onder de toebereidselen tot de strijd, terwijl het gele en zilveren licht al de
lange trekken in zijn gezicht te voorschijn riep, de kinkuil, de
neus, de oogkassen, en zelfs de halfgenezen schram, die schuin
omhoog naar het voorhoofd klom. `Geen wonder dat mijn handen beven,' dacht hij bij zichzelf, en hij draaide de kraan iets
meer dicht om beter te kunnen luisteren, `die vrouw heb ik nog
niet.' De voetstappen naderden, hij bleef doorwassen, met een
half oog naar de handdoek; de voetstappen draalden, maar hij
keerde zich niet om. Boven het zachte geklater uit klonk nu haar
stem, ijl, maar doordringend, en met dat eigenaardig metallische
zoemen, dat hem van het begin af aan getroffen had:
`Pontius Pilatus wast zijn handen. Het is goed dit aan te zien.'
Alsof men hem in de rug gestoken had, zo heftig draaide hij
zich om. Weggeschudde waterdruppels begroetten haar eerder
dan zijn blik. Haar ogen ontmoetend, wist hij, dat ze gelachen
had onder die woorden. Hij stond daar gekromd, ouwelijk bijna,
met hangende onderlip, de ogen moe en kwijnend van wanhoop.
Vaarwel, avond en nacht. Barachius' voorzorgsmaatregelen hadden gefaald: zij wist zijn naam, erger, ze wist wie hij geweest
was, want dat was immers de naam die het volk van Judea hem
als stadhouder gaf: onder weglating van de voornaam en met een
zekere boosaardige nadruk op `Pilatus', dat van `werpspies' was
afgeleid, een wapen waarop geen vreedzame jood het begrepen
kon hebben. Zouden er nu uren heengaan voordat hij haar die
afkeer van procurators, proconsuls, praetoren, uit het hoofd had
gepraat?...
`Welkom in mijn woning,' zei hij met een rauwe, gebarsten
stem, zijn natte handen nog steeds verwezen uitgestrekt.
Zij kwam naderbij, niet te langzaam, terwijl ze hem van onderen uit onderzoekend aankeek, het donkere hoofd scheef, zoals
men doet wanneer men zich wil vergewissen of een kind in ernst
aan het mokken is, en bijna op hetzelfde ogenblik stond ze tegen
hem aangedrukt, op de tenen, met lichte handen hem omvattend, onder ieder schouderblad één. Werktuiglijk kwamen zijn
natte handen bij haar op dezelfde plaats, zodat de dunne zijde op
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de huid begon te kleven. Hij was er de man niet naar om zich
als procurator te laten ontgaan waarop hij als ambteloos burger
recht zou hebben gehad, en de kus die volgde, de geuren (vrouwenhaar, een spoor myrrhe en een essence uit de winkel van
Barachius, dacht hij met zwijmelend hoofd), de aanraking, de
zuchten, het schuifelen van sandalen diep beneden hem, vangbalspel van even zoveel zintuigen , was als een bevestiging van
zijn reeds aan boord gesmaakte triomf: de triomf over keizer
Tiberius en alle joodse vrouwen, over Publius Barachius en zijn
bezorgdheden, en over alles wat hem uit zijn verleden, nu op
één dag met één slag geliquideerd, nog zou kunnen belagen!
Hijgend tilde hij, na zijn handen snel aan elkaar afgeveegd te
hebben, haar kin op:
`Hoe wist je het?'
`Wat?'
`Wie ik ben. Heeft Publius Barachius het gezegd?'
`Dat weet iedereen die in Jeruzalem is geweest.'
`Je komt uit Galilea!'
`Dat weet u van Barachius!'
`Hij wist het niet; had je het hem toch gezegd?'
`Dat ik uit Magdala kom, ja.'
`Dan weet hij niet, dat Magdala in Galilea ligt. Ik wel!'
`Als procurator weet u dat alles.'
`En meer!'
Ze hadden ook over geheel andere dingen kunnen spreken.
Bedrijvig woorden wisselend, zonder veel gedachte, liepen zij
wat rond in vertrekken, die bij het verlaten ervan de eetzaal of
haar slaapkamer bleken te zijn geweest. Een avondmaal, door
Harpocras klaargezet, zagen zij niet. Terwijl zij, met die bepaalde gelatenheid van joodse vrouwen, die, en dat zonder enige
pose, het noodlot nog schijnen te ondergaan in het smaken van
de kinderlijkste genoegens, het tablinum bekeek met de'vergifkastjes', putte hij zich uit in het bedenken van die beschaafde
kwinkslagen, waarmee hij in Palestina zijn veroveringen steeds
had ingeleid. Verovering, een groot woord! Ze was al veroverd,
Fortuna mocht weten hoe. Maar na Publius Barachius moest hij
haar wel zo jong en begeerlijk toeschijnen als de Syrische god
Adonis. Al kwam ze dan niet uit Syrië, en wel uit Galilea...
`Mijn familie is te obscuur voor zulke inrichtingen,' zei hij,
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doelend op het tablinum, toen ze reeds enige tijd naast elkaar op
de rand van het rustbed onder het schijnsel van de zilveren lamp
zaten, `wat zou ik met voorouders moeten beginnen? Een familie
zonder consulaten, prefecturen, triomfen of ovaties! Mijn grootvader was trouwens een Galliër; ik stam van de hanen afl Maar er
is iets op te vinden: in elk van die kastjes zetten we een werpspies van was, de naam Pilatus is daarvan afgeleid, dan nog
een werpspies, nog een, ten slotte wordt er zoveel geworpen in
dat vertrek, dat er niets van overblijft. Neen! Dat er niets anders
overblijft dan... dan... weet je het, Maria? Je weet het wel!' Ze
schudde het hoofd. Ernstig zei hij: `Dan de schicht van Amor,
Maria.'
Een diepe stilte viel na dit woord. De kamer leek kaal, onopgesmukt, zonder warme vertrouwelijkheid; zelfs wijn had zij
geweigerd. In zulke kamers worden mensen naar elkaar toe gedreven als dieren in een hok. En het licht uit, dat men de kamer
niet meer ziet. Bemerkend dat zij van de nachtlucht rilde, trok
hij een tijgervel van de grond, waar een blootkomende mozaïekstrook alles nog eenzelviger, onmenselijker maakte, sloeg het vel
om haar heen, kuste haar weer, dicht tegen haar aangeleund. Hij
herkende reeds een van haar aanwensels: de handpalmen tegen
de wangen gedrukt, waarbij ze de pinken zachtjes heen en weer
bewoog; één ervan was nu onbeweeglijk geworden onder zijn
lippen. Met het instinct van ouder wordende mannen hunkerde
hij ernaar de lamp te kunnen doven, misschien nog meer dan
naar de vrouw, die zijn kussen beantwoordde.
`Je moet bij mij blijven,' fluisterde hij, `we gaan nooit meer
naar Palestina terug. Je hebt me dus gezien daar?'
`Ja, tweemaal.'
`Wanneer, bij welke gelegenheid?'
`Als je mij niet eens gezien hebt...'
`Bij welke gelegenheid?'
`Zoals ik je zoëven zag.'
`In het tablinum?'
`Ja,' loog zij meegaand, spelend met zijn vingers.
Hij drong niet verder aan. Het tablinum beschouwde zij blijkbaar als een ambtelijk vertrek. Hij had nog naar haar leven met
Publius Barachius willen vragen, of naar die zwerftochten, maar
hoe sterker zijn verlangen werd, hoe meer haar bijzondere indi47

vidualiteit met die en die bijzondere lotgevallen in een mist
scheen te geraken, waarin Antonius Avillius Flaccus uit Alexandrië evengoed haar heer en meester had kunnen zijn als de rijke
koopman, die haar aan hem had afgestaan. Hooggejaagde sensualiteit, de zeemanskwaal, de kwaal van reizigers en geschorste
procurators die na Alexandrië niet meer in de gelegenheid waren
geweest, was hierbij minder in het spel dan men zou verwachten. Hij wist hoe groot zijn fatale liefde voor haar was, of worden
zou, zijn fatum van joodse vrouwen overal en altijd, hier en in
de Oriënt, hij wist, of bevroedde, dat haar rijpheid, haar ietwat
ouwelijke mond, haar ogen en haar slank lichaam hun overwicht
op hem ontleenden aan zijn verleden, aan herinneringen dus,
die van onzinnelijke aard waren, zoals alles wat door de tijd is
bekoeld; maar wat er van haar onder dit alles door magnetisch
uitstraalde, en met haar eigen bewuste wil naar het scheen, dat
was zo volkomen en uitsluitend aangewezen op duisternis en op
het verzinken van herinneringen, dat hij er alleen op antwoorden kon door zijn lichaam de vrije teugel te laten. Hij praatte nog
wat, en doofde toen onhandig de lamp, waarna hij haar zonder
enige brutaliteit bracht waar zij elkaar hebben wilden. Veeleer
kwam er brutaliteit van haar kant: in een zich gretig op hem
werpen, onder fluisteringen, die haar nog meer verwijderden
van haar zojuist nog door de lamp beschenen persoonlijkheid.
Daarbij, onder een worsteling die hem haast te hevig scheen
voor een begin, ook had hij eerst nog, roerloos uitgestrekt,
lange minuten van haar geur willen genieten, nu zonder de bestanddelen ervan te ontleden, werd hem voor het eerst iets
geopenbaard van die spot-in-wellust, die hij bij de kennismaking
aan boord in haar vermoed had. Geen obscene taal kwam over
haar lippen, hetgeen hem overigens minder zou hebben verontrust dan dit, maar een taal van constatering en omhulde
aanklacht, die, zo niet bij haar, dan toch bij ieder ander op de
naam van frivole of vijandige spotternij aanspraak had mogen
maken. Handelingen, en daaronder de tederste, werden begeleid
door een vlijmend geformuleerd `nu gaan wij dit doen' alsof zij
zelf op grote afstand toekeek naar wat geschiedde, meelevend,
en toch beoordelend. Daar de innigheid van haar omarmingen
er niet onder leed, meende hij wel spoedig aan het zonderlinge
begeleidingsverschijnsel te zullen wennen. Bijna duivels klonk
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het, dit haastige, aanvretende, aanprikkende gefluister, gedeeltelijk in het Aramees, dat hij goed verstond; maar wellicht zweepte zij zichzelf op deze wijze op; ook scheen aan dit samengaan
van hartstocht en denkkracht langdurige oefening niet vreemd
te zijn. Wat kon het hem schelen, zolang ze zich zo gedroeg? Om
ook wat te zeggen vroeg hij of zij hem liefhad, midden in een van
die woelige spelen, die als vanzelf tot de gewenste stand kunnen
leiden, zonder het nadeel van een min of meer pantomimische
voorbereiding tot iets belachelijks.
`Ik wil je straks je handen laten wassen, ik zie het weer voor
me,' hoorde hij haar prevelen.
`Waarom handen?' vroeg hij, nog slechts werktuiglijk haar
liefkozingen beantwoordend.
`Nog enkele minuten... Nu gaan wij terug naar diezelfde
plaats... Dan stoot je me weg, dan zeg ik je vaarwel, nu ben ik
nog bij een van zijn... nu houd ik meer van jou...'
Daar hij geneigd was dit als genotvolle wartaal te beschouwen,
zweeg hij en omarmde haar opnieuw. Weer kwam haar stem,
delirerend:
`Drie bomen staan daar tegen de hemel... Dat heb je goed
gedaan, Pontius Pilatus, drie kruisen... Jij bent mijn man...'
Maar enige ogenblikken later had zij hém te omarmen. Dood-

stil lag hij achterover. Alleen zijn gehijg drong tot haar door.
Toen zij zich over hem heenboog, vroeg hij: `Wat bedoel je met
drie kruisen?'
`Niets... Neen, als j e eraan denkt, is het nog mooier. Je weet
het toch nog? Toen je je handen stond te wassen, moet je eraan
gedacht hebben! De middelste wacht mij op, als jij je taak hebt
volbracht... Kom nu.'
Maar hij bleef liggen, als een blok, op zijn rug. Zich onmiddellijk aanpassend, strekte zij zich naast hem uit, kuste hem op de
borst, vouwde haar handpalm over zijn knokkels. Met wijd geopende ogen keek hij naar de zwarte cypressenstammen, nu pas
zichtbaar, nu het gele lamplicht uitgewerkt was. Alleen al omdat
zij zich nu en dan op de nachtwind bewogen, leek geen van hen
op een kruis. Maar er waren er drie, dat stond vast. En wat ook
vaststond was, dat het met het liefdesspel afgelopen was voor
deze nacht. Hij begreep nu alles: zij was een volgelinge geweest
van die geestdrijver, die hij had laten kruisigen om de joden een
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genoegen te doen, zij behoorde tot de Nazareërs, over wie Piso
had gesproken, zij wist wie hij was, in meer dan één betekenis!
Haar scheen dit niet te deren, vreemd genoeg. En hem zou het
evenmin gedeerd hebben, één woord om zijn onschuld te betuigen had dan volstaan, indien hem niet plotseling het beeld
van zijn vrouw Claudia verschenen was, veel scherper nog dan
tijdens het gesprek met Piso, toen zij alleen maar over de achtergrond van zijn bewustzijn had gezweefd. Schoon geen volgelinge
van de gekruisigde held, was zij onbegrijpelijkerwijs toch geboeid geweest, zo zelfs, dat zij hem in de nacht voor het oordeel
was komen smeken de man vrij te laten. Zij dweepte vaak met
dergelijke lieden. Maar juist dit nachtelijk bezoek was het dat
hem nu verlamde en, dit wist hij, zou blijven verlammen, tot de
ochtend toe! Middelen, zoals Harpocras ze misschien toevallig
in zijn huisapotheekje had, zouden zelfs niet baten. Want Claudia had hem toen trachten te beïnvloeden door middel van bekoorlijkheden, die zij niet alleen niet meer bezat, maar die een
belediging waren van het mannelijk gevoel, die de uiterste walging opwekten, van top tot teen, in huid en ingewand; en in
plaats van vier mocht hij toen zes kamers van haar af zijn gaan
slapen, overigens in de beste verstandhouding, zoals steeds,
nu raakte hij haar niet meer kwijt, ook al vluchtte hij naar het
noordelijkste fort van de limes Germanicus, vervloekt! Het wanhopige was, dat hij van Maria nog evenveel hield als enige minuten geleden, meer zelfs, en dat haar lichaam hem even begeerlijk
toescheen.
`Het is mijn schuld,' fluisterde zij, toen na enige gezamenlijke
pogingen ten duidelijkste bleek, dat god Amor misschien bezig
was zijn schichten in het tablinum af te schieten, maar zeker niet
in dit vertrek. Met de linkerarm over zijn borst lag ze naast hem
zachtjes met de tong klakkend, wanneer hij zich mopperend
beklaagde over deze jammerlijke uitkomst.
`Dat heet nogal Pilatus,' hoonde hij, en streelde haar arm, 'afgeleid van werpspies, bij Hercules! Schande over deze procurator. Pilatus rijmt op Priapus,—Pilatus-Priapus, Pilatus-Priapus:
dat zullen we de kinderen op straat leren, als aftelversje! Het is
mijn gewoonte niet, Maria, geloof me.'
`Stil, het is niets,' zei ze glimlachend.
Maar hij ging door met half komische boutades, die uiting
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moesten geven aan het minderwaardigheidsgevoel, dat ook de
grofstbesnaarde bevangt onder deze omstandigheden. Hoe terneergeslagen ook, hij werd al spraakzamer, putte zich uit in het
aanbieden van kleine diensten, stopte haar in het tijgervel toen
zij rilde, wilde eten en drinken voor haar halen. En daarbij gluurden nog maar steeds die drie cypressen naar binnen! Laten omhakken zou hij ze, de hele rij; voor de kamer, die hij haar had
toegedacht, stonden ze ook, ze zouden haar opnieuw kunnen
betoveren. Aan betoveren dacht hij vooral, toen hem te binnen
schoot, hoe het mannelijk vermogen vanouds een speelbal was
van boze heksen, nachtelijke lamia's, de godin Hekate zelfs, die
voor deuren en poorten stond afgebeeld in de vorm van drie
vrouwenfiguren, rug aan rug! Bezaten die drie cypressen soms
de afgrijselijke macht van Hekate? Maar dan herinnerde hij zich,
dat hij niet aan goden en geesten geloofde, en hij bedacht een
nieuwe kwinkslag, kuste haar en troostte zichzelf met het vooruitzicht van een betere nacht na deze.
Accidenten als waardoor op deze koele aprilnacht van het jaar
791 na de stichting van Rome de ex-procurator van Judea en Samaria Lucius Pontius Pilatus werd getroffen, zijn als geen ander
bij machte de verborgen goedheid te onthullen van de vrouw
die erbij betrokken is. Een man wordt onsterfelijk belachelijk of
hij wordt een vriend voor het leven; zijn tragisch te kort schieten wordt op zijn best meesmuilend vergoelijkt of het wordt op
tedere wijze bijgezet in het hoekje der huiselijke kwalen, zoals
neusverkoudheid of eksterogen. Toen Pilatus, de volgende ochtend ontwakend, de onderdrukte spot in Maria's ogen miste,
had hij een van de gelukkigste momenten in zijn gehele bestaan,
ook al wist hij toen, dat iedere lichamelijke omgang met deze
vrouw voortaan tot de onmogelijkheden zou behoren. En daarvan was niet de enige, zelfs niet de voornaamste oorzaak, dat
juist deze vriendschap, dit medeleven, hem de goedhartigheid
van Claudia in de herinnering roepen moest. Had hij zich tot zijn
clownesk zelfbeklag bepaald en verder niet gevraagd, alles zou
misschien nog goed zijn gegaan. Maar juist dit zelfbeklag, deze
behoefte om zich te verontschuldigen en vergeving te pleiten als
een klein kind drong hem ertoe te vragen of althans op onuitgesproken vragen haar het antwoord in de mond te geven.
`Wat mij verwondert is, dat j e me niet haat,' zei hij, zich een
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gedeelte van het tijgervel toeëigenend en de dekens rechtschikkend, `als het waar is, dat je van het begin af aan geweten hebt
wie ik ben. Maar hoe kon ik begrijpen wat je bedoelde, toen je
binnenkwam met die woorden over Pontius Pilatus, die zijn handen waste?'
`Heeft Pontius Pilatus zich dan niet schoongewassen toen?'
`Toen? Dat was een belachelijke formaliteit! Zoals alles belachelijk was in dat proces. Ik had geen gemakkelijk beroep,
Maria. Achter mij stond een keizer, die mijn vrouw bij zich had
genomen en mij op de vingers keek. De Syrische legaten waren
één voor één weerzinwekkende pronkers, patriciërs, alsje weet
wat dat betekent. Ik had het moeilijk. Om je... om die man te
redden had ik een volksopstand moeten dempen!' zo besloot hij
met dezelfde woorden die hij tegenover de praefectus urbi gebezigd had, vol vuur zijn deerniswekkende rol reconstruerend
en geheel vergetend welk sportief genoegen hij er indertijd in
gesmaakt had de joden te sarren, op te hitsen en bespottelijk te
maken, ook al was zijn wens om de Nazareër te redden zeker
oprecht geweest.
`Toen je je handen waste, leekje me niet bijzonder bevreesd.'
`Toen was alles ook al beslist. Het was een formele, of, als je
het woord begrijpt, ik begrijp het zelf niet, symbolische handeling om de kerels aan het verstand te brengen, dat ik er genoeg
van had. Keizer Tiberius had gezegd: `Nog één volksopstand,
mijn beste Pilatus, en je vrouw gaat eraan.' Over Tiberius zou ik
je nachten lang kunnen vertellen; Claudia, dat is mijn vrouw, ze
is nu dood, was niet over hem uitgepraat; hij liet vrouwen de
buik opensnijden waar ze bijstond, en de buik weer opvullen
met jonge konijnen, dat noemde hij een warm nestje maken; de
man was natuurlijk krankzinnig...' Met geweld bedwong hij
zijn neiging tot gezellig keuvelen en vervolgde: `Ze schreeuwden zo door elkaar, dat ik me alleen begrijpelijk kon maken door
zo'n... symbolische handeling, waar die kerels erg op gesteld
zijn. Het water was overigens vuil. Dus je hebt me toen gezien,
Maria?'
`Ik heb je gezien,' zei ze rustig.
`Ik had niets tegen de man, Antipas, koning Antipas ook
niet... Hij zei... Kijk, Maria, ik zou het afschuwelijk vinden wanneer je me haatte, je bent de eerste vrouw voor wie ik ooit liefde
-
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heb gevoeld, dat is voor me zelf onverklaarbaar, maar misschien
is het, omdat ik, ondanks alles, naar Palestina terugverlang, waar
ik een positie had, waar ik werkte, terwijl hier niemand me kent!
Piso,—ook al zo'n patriciër...'
`Je moet niet overdrijven, Lucius Pontius.'
`0, je mag wel Pontius Pilatus zeggen!... In Palestina was ik
iemand, hier ben ik alleen maar rijk, en goed genoeg voor dwaze
opdrachten... Dus je haat en veracht me niet? Ik weet wel, ik had
misschien beter moeten volhouden, alles op het spel zetten...'
`Ik haat je niet,' zei ze, terwijl ze de handen achter het hoofd
kruiste en diep ademhaalde, `misschien heb ik je, al zal je dit
vreemd in de oren klinken, zelfs lief, al ben j e niet de enige die ik
liefheb. En ik kan je dit uitleggen, anders geloofje me niet, het
is ook heel vreemd. Jij bent de man, die het liefste heeft laten
vermoorden wat ik bezat, zou iedereen zeggen. Maar dat is toch
niet zo, ook als men aanneemt, dat je je in dat vuile water misschien minder schoon hebt gewassen dan je toen wel dacht...'
`Dan is het goed!' zei hij blij, en met joviale voortvarendheid
afstand doend van verdere raadselen, `maar natuurlijk had ik
schuld!! Ik wist, dat die man niets misdaan had, ik had niets
tegen hem. Nu, ik ben niet volmaakt, dat wil ik ronduit bekennen, ik ben maar een soldaat, ik vocht onder Germanicus, de
grote veldheer, tegen de Cheruskers,—en daar word ik ineens
procurator van zo'n moeilijk land! Sommige lieden schijnt het
plotseling in het hoofd te varen, dat ze mij, een eenvoudige centurio, voor ingewikkelde dingen kunnen gebruiken, Maria! Dat
had je niet gedacht, ik praat ook liever met jou, nachten lang als
het moet, je bent verstandig, eerst dacht ik, dat je dom moest
zijn, omdat je uit Galilea kwam... Dat is al begonnen met mijn
huwelijk: men laat mij trouwen met een vrouw die ongeveer
haar eigen oudtante is, die vrouw wordt me afgepakt door een
krankzinnige Caesar, die zijn eigen grootvader is en tegelijk haar
stiefkleinzoon en aangetrouwde achter-achterneef; daarvan nauwelijks bekomen word ik naar Palestina gestuurd: de ruwe, onontbolsterde soldaat moet samenwerken met een koning, die
zijn eigen halfzuster de zijne noemt, en een uitermate listige
hogepriester, die met zijn schoonvader is getrouwd, wat het
ambtelijke betreft. Dat kan onmogelijk goed aflopen, de procurator ontketent en dempt opstanden, laat een paar onschuldige
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lieden vermoorden, schraapt door vuige afpersing wat sestertiën
bij elkaar, wordt terloops nog geschorst ook, en let wel, hij
begrijpt van dit alles niets, keert naar Rome terug, wordt ontschorst, huurt een villa waarin hij zich de polsen afsnijden kan,
gaat naar zijn geliefde rennen waar het gekkenhuis is losgebroken, en krijgt tenslotte van de patriciër Quirinius Fannius Piso
eerst volkomen ongeloofwaardige betuigingen van vriendschap,
u, mijn edele vriend Lucius Pontius Cloacus Maximus Priapus! vervolgens het verzoek om zijn geheugen binnenstebuiten...'
Met haar hand stijf op zijn mond gedrukt praatte hij nog door.
Hij hoorde hoe ze lachte, maar in plaats van mee te lachen trok
hij haar hand weg en sprak, nu zeer ernstig: `Dat was alles dwaasheid,—maar ik was juist toegekomen aan iets dat ikje nog vertellen moet. Deze Piso verzocht mij.. Kort en goed, maar j e weet
dit natuurlijk beter dan ik, hier in Rome wonen aanhangers van
je... van hem, en die Nazareërs moet ik nu gaan bewerken en
zeggen, dat hun man een leeghoofd was, een walgelijke opdracht! Als procurator die amper de dans is ontsprongen heb ik
natuurlijk niet veel in te brengen, maar dit moet je van me geloven: één woord van jou, en ik ga hun verzekeren, dat Jezus van
Nazareth de grootste filosoof is geweest sinds Homerus!'
`Dat is onnodig,' zei zij met klem, na zijn hand gedrukt en
weer losgelaten te hebben, `ik ken die mensen niet. Ik verbaas
me zelfs over hun bestaan hier in Rome. En ook al kende ik hen,
ik zou niets met hen gemeen willen hebben. Je kunt hun zeggen
wat je wilt, praat hun maar uit het hoofd, dat Jezus een groot...
filosoof was. Maar je hebt nu recht op een verklaring die ik nog
niemand gegeven heb, voor jou. Alleen moet je dan zwijgen!'
Nadat hij dit beloofd had, begon zij, de ogen op de raamopening gericht, waar de cypressen niet meer zichtbaar waren:
`In één volzin kan ik je zowel de verklaring geven van mijn
gevoel voor jou als van mijn afzijdigheid van de Nazareërgemeenten. De verklaring is, dat naar mijn vaste overtuiging Jezus van
Nazareth nog leeft, terwijl de Nazareërs dit niet geloven of geheel andere dingen geloven...'
`Nog leeft?! Maar...'
`Stil nu, Lucius Pontius. Hier, speel met mijn hand onderwijl.
Ja, nog leeft. Ergens, misschien wel hier in Rome, als gewoon
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mens. Ik zoek hem overal, waar het toeval mij heendrijft. Wat de
anderen geloven: over zijn dood en opstanding, hemelvaart en
aanstaande terugkeer, gaat mij niet aan; zelf heb ik hun de gegevens daartoe verschaft, maar kort daarop brak ik met hen,
voorgoed; zij deden mij wel het genoegen mij uit te bannen wegens mijn verleden, er zijn mensen die een verleden hebben,
Lucius Pontius,—en ik liet hen graag bij hun visioenen, de lafaards, die geen vinger hebben uitgestoken om hem te verdedigen, hoe ze ook logen achteraf: Simon, een van de oudsten, heb
ik in het gezicht gezegd, dat hij loog, toen hij volhield, dat hij bij
de gevangenneming een der trawanten een oor had afgeslagen,
—daarop ontdekte hij, dat ik een hoer was, waarover ik in elk
geval nooit leugens heb verteld. Zelfs de kruisiging heeft niemand bijgewoond, Johannes niet eens, die tegenover de anderen
altijd pronkte met 's meesters voorkeur voor hem: alleen Judas
Iskariot, die toen reeds met hen overhoop lag en die zij later als
een verrader brandmerkten, heeft moeite gedaan om tot de koning door te dringen, waarbij hij afgeranseld is door de paleiswacht. Bij de kruisiging waren enkele vrouwen, waaronder ik;
niemand van zijn familie ook, want zelfs zijn moeder kende hem
niet meer. Ik stond daar, en ik wist, dat hij niet sterven zou; hij
had mij dit verzekerd, talloze malen, en ik geloofde hem, ik geloof hem nog. Je weet, hoe vaak schijndood voorkomt bij kruisigingen, en hoewel hij zwak van lichaam was en altijd veel hoestte, vertrouwde ik op hem. Het heeft kort geduurd, enige uren
maar, toen werd hij zeer bleek, viel in zwijm, en men dacht, dat
hij dood was. De twee misdadigers aan weerskanten hielden
voortdurend smeekredenen tot de soldaten, hij heeft gezwegen. Toen werd hij afgenomen, wij vrouwen kregen verlof hem
te begraven, of, in mijn ogen, te verbergen, in grote spoed,
omdat de sabbat in aantocht was, en niet in de grafkelder der
veroordeelden. Wij vonden iemand bereid een graf af te staan,
je herinnert je: niet ver van Golgotha loopt de weg naar Samaria door olijfgaarden met veel graven voor de rijkeren, en wij
wikkelden hem in, waarbij ik bewusteloos werd, door de vermoeienissen, niet door verdriet of twijfel; de vrouwen, die mijn
geloof niet deelden en aan wie ik ook niets hierover gezegd had,
om hem geheel voor mij te kunnen behouden als hij ontwaken
zou, gingen heen, namen mij mee; 's avonds laat keerde ik terug:
het lichaam was verdwenen.'
55

`Maar,' stotterde Lucius Pontius Pilatus, vrezend, dat ze hem
voor de tweede maal terechtwijzen zou, `dat is toch onmogelijk,
dat wil zeggen: niet de afwezigheid van het lijk, dat kan gestolen zijn, maar luister, Maria, de joden, razend als zij waren,
zullen er toch wel voor gezorgd hebben, dat hij dood was! En het
benen breken, dat vaak geschiedt...'
`Bij hem niet! Zozeer was men ervan overtuigd, dat hij niet
meer leefde. De joden stonden buiten dit alles, wij ontvingen het
lichaam uit de handen van je eigen Samaritaanse hulptroepen, ik
heb het geen ogenblik uit het oog verloren. En geloofje, dat de
joden iemand zullen vermoorden op de avond voor sabbat? De
soldaten op hun beurt hadden geen belang bij zijn dood. Maar,
zoals je zei, het lichaam kon gestolen zijn, ook ik dacht dit
eerst, omdat ik niet kon aannemen, dat hij zo spoedig uit zijn
bezwijming was ontwaakt, gestolen of door de joden, opdat ze
hem, zo nodig, ná de sabbat de genadestoot konden toebrengen,
of door de jongeren, die, te laf om hun bloed voor hem te vergieten of getuige te zijn van zijn dood, voor lijkenroof nog wel de
moed zouden vinden; zij zouden het lijk dan kunnen meevoeren
naar Galilea, waar velen van hen heenvluchtten. Voor een gedeelte beschuldigden ze op hun beurt mij en de overige vrouwen
van de diefstal, de meesten echter grepen het verdwijnen van
het lichaam aan als welkome aanleiding voor hun visioenen en
profetentaal, over hemelvaart en hemels Messiasschap, strijdig
met alles wat hij tijdens zijn leven geleerd had! Hij was immers
afkerig van wonderen, al heeft hij zieken genezen. Hij wist, dat
hij niet méér was dan jij of ik. Hij kende niet alleen nederigheid
tegenover de mensen, maar vooral tegenover de hemel. Steeds
zei hij, dat hij na zijn dood liever nog in de hel zou afdalen, omdat
men hem daar méér nodig had. Maar in de eerste plaats wilde
hij leven. En meen nu niet, dat zijn overtuiging niet te kunnen
sterven toch nog die van een wonderdoener was; het was zijn
wil, zijn enorme geestkracht, die hem de marteling zou helpen
doorstaan, niets bovennatuurlijks... Welnu, ik heb getwijfeld,
maanden lang, ik heb met Johannes getwist en met Jacobus, die
de ergste leugens vertelde, ik heb moeten aanhoren, dat een soldaat hem na de kruisiging in de zij gestoken had: bewijs voor zijn
dood, dat de gemeente nodig had om het gerucht van de miraculeuze opstanding te kunnen verspreiden en dat ik, zo ik nog
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mocht wantrouwen wat mijn eigen ogen hadden aanschouwd,
later ten stelligste heb horen tegenspreken door een centurio
uit Jeruzalem, met wie ik betrekkingen onderhield; toen, na de
grote twist met Simon, ben ik uitgestoten; welnu, drie weken
daarna ontving ik een brief van hem, waarin hij mij moed insprak
en beloofde, dat wij elkaar zouden terugzien.'
`Onmogelijk,' zuchtte Pilatus.
Maar zijn onthutste verbazing zou nog stijgen. Tot dusverre
had zij hem niets verteld wat hij met zijn verstand niet bevatten
kon. Zowel met de veelsoortige onzekerheden van de kruisdood
als met het voornemen van de gestaalde wil om die dood te trotseren, verwant toch minstens aan de geestesgesteldheid van de
dappere krijgsman, was hij vertrouwd, terwijl de loochening
door Maria, en door haar wonderman blijkbaar ook, van iedere
bovennatuurlijke toedracht daarbij, meer indruk op hem maakte dan de gebeurtenissen zelf, die dan nog wonderlijk en fantastisch genoeg waren. Maar wat er nu, hierna, nog over haar lippen
kwam, ging hem te ver. Dat was niet eens meer voor discussie
vatbaar. En dat niet, omdat dit nieuwe nog wonderlijker, onbestaanbaarder geweest zou zijn, het tegendeel was eerder het
geval, maar omdat het een beroep deed op zijn slecht ontwikkeld instinct voor subtiliteiten. Zoals altijd, wanneer zoiets hem
bedreigde, voelde hij zich in een snel tempo slaperig worden. Hij
luisterde naar haar stem, vond de stem mooi, en verlangde naar
vergetelheid, hoe dan ook. Niettemin ving hij nog genoeg op,
dat hem het besef bijbracht van zijn eigen veroordeling en het
rampzalige van zijn liefde.
Over haar leven voor haar bekering vertelde zij weinig. Maar
dat die bekering, welke voorlopig een einde had gemaakt aan
een hetairebestaan zonder de glans van dit Griekse woord, samenhing met de innigste geestelijke betrekkingen tot iemand
die haar meer had toevertrouwd dan enig ander onder zijn volgelingen, moest zelfs de procurator wel duidelijk zijn. Voordat zij
door de prille gemeente der Nazareërs uitgestoten werd, placht
men met haar daar in verband te brengen de staande figuur van
de `zeven duivelen', Asmodeus en zijn gezellen, die haar zouden
hebben `bezeten', doch `uitgedreven' waren door de hand van
haar verlosser. Dit was nu een grove omschrijving, alleen van
waarde voor materialisten als Pilatus en dan iets bijgeloviger
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liefst. Een uitdrijving had enkel plaats gegrepen krachtens de
verfijndste middelen der redenering en de onweegbaarheden
van de persoonlijke invloed. Volgens haar zeggen beschikte Jezus
van Nazareth over een geheime leer naast de in omloop zijnde,
die hierop neerkwam, dat de zonde niet bestond, althans nergens anders bestond dan in het brein van degene die zich tegen
de zonde verzette. Haar was geleerd, dat zondigen hand in hand
gaat, evenredig stijgt met de tegenstand die men de zonde biedt
of meent te bieden, dat de grootste zondaars steeds ook de
grootste zondehaters zijn, en dat daarom de reinheid des harten
alleen te bereiken is voor diegene die de zonde, de Boze, de duivel, liefheeft, zonder de verborgen afkeer, die de zondaar juist
onverbrekelijk aan zijn hartstocht kluistert. Door de jongeren
vergroofd tot het `hebt uwe vijanden lief' en `de linkerwang
toekeren als men op de rechter geslagen wordt', hetgeen in
hun mond uitsluitend betrekking had op personen, niet op de
duistere machten die deze personen bezielen, terwijl, volgens
Maria, het tweede dier geboden onder de jongeren vooral hoorbaar was geworden, toen zij goed klinkende verontschuldigingen zochten voor hun lafheid voor en tijdens de kruisiging,
was deze leer door de Nazareërs eens in de volgende gelijkenis
ingekleed: `Een man, op reis gegaan zijnde, vond bij zijn terugkomst zijn woning afgebrand, doordat een olielamp in zijn woonvertrek was omgevallen. Toen men deze lamp, ongedeerd nog,
onder de smeulende puinhopen vond, ontstak hij in woede, nam
een stok en sloeg de lamp in kleine stukken. Deze lamp nu is als
de zonde waartegen men zich verzet. Hij die de zonde liefheeft
daarentegen, de liefdevolle hoeder der zonde, brengt de lamp
naar een plaats waar zij niet omvallen kan. De ongeneeslijkste
zondaar is hij die het vuur wil slaan dat zijn huis verwoestte, of
die de zee geselt welke zijn schepen verzwolgen heeft.' Toen
na de dood, of het verdwijnen, van de aangebeden meester haar
minnaar, dacht Pilatus nu, en ik heb die minnaar gezien... en
de breuk met zijn discipelen haar vroegere leven van zwervende
minnares weer een aanvang nam, was de gelegenheid geboden
om deze leer in de praktijk te brengen. Zij gaf zich aan lieden die
zij niet beminde, maar trachtte, en dit vooral tijdens het liefdesspel, zich een beeld te vormen van de begane zonde die, aldus
vergeestelijkt en zich lenend tot een contemplatie zonder haat,

het karakter van zonde verloor en zich tenslotte oploste in de
gelatenheid van een nachtleven, waarin alles noodzakelijk was
en tevens onbelangrijk, dierbaar en grenzeloos onverschillig.
Niet alleen die zelfverdubbeling in hartstocht en beschouwing,
die zelfs de stompere Pilatus bij haar had opgemerkt, was een
voorwaarde hiertoe, maar ook het ondergaan van die hartstocht
tot het uiterste, in al zijn blinde, roekeloze naïveteit; dientengevolge dit had zij allengs ervaren sloeg haar liefde van de zonde terug op de medezondaar, dank zij een gadeslaan van de eigen
gemoedsbewegingen, dat anders liefde doodt. Zij had Barachius
bemind en vele anderen; het weerzinwekkende, dat hun aankleefde, verdween al spoediger, en dit niet krachtens geestelijke
liefde, maar juist door het allerlichamelij ks te, dat zij geestelijk
meende te beheersen. Dit gehele proces was des te moeilijker te
omschrijven, omdat zij nog steeds naar de verdwenen meester
zocht, haar verlosser, die iedere nacht haast die verlossing opnieuw in haar bewerkstelligde, en wiens geliefde omtrekken zij
zich vooral dan helder voor de geest kon roepen, wanneer de
zegepraal over de zonde door de zonde, over het lichaam door
het lichaam, haar uitgeput en ontspannen achterliet in onaardse
sferen, waarin ook het lichamelijke verlangen voor déze man,
—dat nooit geheel afwezig was geweest, onmogelijk werd.
Daarbij kwam, dat zij zeer goed het voorlopige inzag van deze
levenswijze: want eens zou hij komen vanwaar hij zich om onnaspeurlijke redenen om haar deze beproeving te kunnen opleggen?—verborgen hield, en dan zou zij een ondeelbaar geluk
smaken, zonder de dwang het zelf te moeten bevechten op een
wereld van tegenstrijdigheden.
Wat zij van dit alles, in simpeler bewoordingen, aan Pilatus
mededeelde, verergerde alleen maar diens slaperigheid: zijn enige toevlucht. Hij geloofde het nu wel. Hij voelde zich diep ongelukkig. Hoeveel kwaadaardiger, en van blijvender aard, was deze
nieuwe schim niet dan die van zijn overleden Claudia. Als er
iemand was die hij haatte, dan deze Nazareër! Morgenavond zou
hij een boekje over hem opendoen, daar kon men staat op maken. Geen naijver was het die hem bezielde; hij was toch ook niet
naijverig op Barachius, of die anderen, in Griekenland, in Syrië!
Men was daar minnaars onder elkaar, de eerste had wat meer
geluk dan de tweede, en de derde moest het op een akkoordje
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gooien met de god Priapus, zonder dat dit hem het hart zou breken. En onder een gunstig verlopend minnespel vergat men de
anderen allemaal. Maar dit, dit verkeer met een spook, een driedubbel gekruisigde jood, van wie al lang niets meer over was dan
wat de aaskevers niet lustten, dit scheen hem zoiets monsterachtigs toe, dat hij niet begreep hoe een vrouw van vlees en bloed
daarin behagen kon scheppen. En dan de rol, die zij hem had toegedacht! De wulpse Charon spelen, nacht na nacht, om haar, met
een obolus van wat genot tussen de vingers, over te zetten naar
de Elyzeese velden, waar ze haar afgod ontmoeten kon! Zoveel
had hij er toch wel van begrepen. En hij zou haar het genoegen
willen doen ook nog, want hij hield van haar. Maar zijn lichaam
zou weigeren, zoals het deze nacht geweigerd had, Priapus zou
zoiets niet dulden, die was tenslotte ook geen kwajongen...
`Heeft Lucius Pontius slaap?' vroeg zij, toen een geluid tot
haar doordrong, dat voor de eerste helft bestond uit gapen en
voor de tweede uit een zucht.
`Lucius Pontius denkt na,' zei hij mat. Hij zweeg even, en zei
toen, in een vertwijfelde poging om grappig te zijn: `Maar voor
iemand die de familieverhoudingen van zijn eigen vrouw niet
eens doorgronden kon... Wel, Maria, blijf hier wonen; ik wil je
alleen maar gelukkig zien, zoals keizer Caligula al zijn onderdanen. Het is een rustig huis, zonder malariakoortsen, volgens
die man... de man van de vergifkastjes... Ja, ik heb slaap ook.'
Zo sliepen ze dan nog enkele uren. Kil en droevig verstreek
de nacht, kil vooral toen de morgenwind over de Aventinus
voer. De geruchten: ratelende wagens over de Via Appia, het
geloei van kudden offerdieren voor keizer Caligula, die daar werden voortgeleid, stoorden hen niet. Met open mond, nu en dan
snurkend, sliep Lucius Pilatus de slaap eens procurators. De
vrouw naast hem lag ineengerold, onherkenbaar. Reeds gluurden de drie cypressen weer naar binnen, reeds ving de zilveren
lamp, die naast het rustbed stond, de eerste schemer op, toen hij
ontwaakte en slaapdronken, in onbewuste zelfzucht, het tijgervel van haar aftrok om er zich zelf mee te bedekken. Maar zijn
lichaam, dat eigen wegen ging, duldde dit niet. Zijn lichaam gaf
hem een duw: let op. Hij kreeg ergens pijn, of een gevoel van
stijfheid, hij ontwaakte nu geheel, en schikte het tijgervel weer
over haar heen, met een oneindige zorg om haar niet te wekken.
6o
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De volgende ochtend verzamelde hij zijn bedienden om zich
heen, vrijgelatenen merendeels, en kondigde aan, dat Maria
voortaan het huis zou besturen, samen met Harpocras: tussen
hen beiden liet hij de machtsverhouding ongeregeld. Zij werd in
het mooiste vertrek geïnstalleerd, met het uitzicht op de tuin,
—niet dat waar cypressen voor stonden, en kreeg een eigen
badkamer. Deze eerste dag bleef hij zoveel mogelijk in haar nabijheid, honderduit vertellend, met veel zelfspot en de koddigste uitweidingen, angstig voor iedere gaping in het gesprek, die
hem de gebeurtenissen van de nacht in de herinnering kon roepen. Samen te wonen met een vrouw, die hem geen walging
inboezemde, was nieuw voor hem; samen te wonen met déze
vrouw zou hem zeker uitbundig van geluk hebben gemaakt, indien die donkere dreiging er niet geweest was, en vooral daar
dacht hij het liefst helemáál niet aan het vooruitzicht van een
bij voortduring gefnuikt liefdesleven dank zij de meest dolzinnige hersenschimmen. Maar hij sloeg zich zo goed door dit alles
heen, dat hij bijna de opdracht van Quirinius Fannius Piso vergeten had.
Om overleg te plegen riep hij na het avondeten Harpocras bij
zich. Zijn bedoeling was tot de Pontus Fabricius, bij het Tibereiland in de draagstoel te gaan, en verder, om de dragers buiten
het doel van de tocht te houden, te voet. Harpocras maakte er
hem opmerkzaam op, dat zij een huurwagen konden nemen, na
zonsondergang; het genoemde bezwaar verviel dan en zij zaten
warmer dan in de open draagstoel. Van het begin af aan scheen
het een uitgemaakte zaak, dat de Griek zijn meester zou begeleiden. Toen Pilatus hem het briefje voorlegde met het adres, zag
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hij hoe de lange, witte hand, die op een tafeltje steunde, deze
dag lette hij veel op handen, en Harpocras had zeer welgevormde, een krampachtige sluitbeweging maakte en van het tafeltje afgleed, afbuitelde liever gezegd, als lopend op de voorste
knokkels. Hij keek op, het gezicht van de man was nog bleker
dan de hand voor hij verdwenen was.
`Schrikje daarvan?' Plotseling schoot hem iets te binnen.
`Ken je die mensen?' Ach, dacht hij nu, ze horen er natuurlijk
allemaal bij, met wie ik te maken heb; ik ben niet slim, en doezelig nog van de nacht en al dat praten, maar dit zie ik toch duidelijk genoeg; gelukkig, dat ik dan iemand bij me heb die ze kennen, voor het geval dat ze me naar de strot vliegen omdat ik hun
man in de steek liet...
`U moet niet boos zijn, Lucius Pontius,' zei de Griek, die nu
beide handen achter de rug hield, `ik wist niet ofik er met u over
spreken kon; het zijn mensen uit de laagste klasse, een slaaf zelfs
is erbij; we doen niets strafbaars, alleen de joden onder ons worden vervolgd, door hun rasgenoten; ik begrijp alleen niet wat
iemand als u...'
`Dus je hoort erbij?'
`Sinds een half jaar. In Thessalonica ben ik bekeerd...'
`Waarom houd je je handen achter je rug, Harpocras?'
Langzaam kwam de witte hand weer te voorschijn, gevolgd
door de andere witte hand. Op een onopvallende plaats tussen
duim en wijsvinger bevond zich een blauwe tatoeëring, die bij
het spreiden van de duim de omtrek van een vis vertoonde.
`Is er ook een hengelcollege aan verbonden?'
`O neen, Lucius Pontius, wij hebben wel de statuten van
een begrafenisgenootschap, om de wet op de verenigingen te
ontduiken...'
`Dat is niet vrolijk.'
Op weg naar de Porta Aurelia liet hij Harpocras meer vertellen
over zijn twijfelachtige vrienden. Zonder commentaar luisterde
hij toe. Alleen bromde hij even voor zich heen, toen hem verzekerd werd, dat niemand hem een kwaad hart toedroeg, omdat
hij er niet in geslaagd was de Heiland te redden; integendeel,
men beschouwde hem Harpocras kon dit althans van zichzelf
getuigen als een instrument van God, als een noodzakelijke
schakel in de keten, die het Lam Gods zelf had willen dragen; en
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vooral nu hij iets uit zijn eigen herinneringen aan die droevige
lijdensdag verhalen kwam, zouden zij hem ongetwijfeld met
open armen ontvangen. In Rome bestond de Nazareërgemeente
ongeveer een jaar; door zendelingen uit Antiochië, sindsdien
weer vertrokken, was het zaad uitgestrooid; deze zendelingen,
en ook de Romeinse gemeente, stonden slechts in los verband
met de Hebreeërs in Jeruzalem; zelfs liet de verhouding veel te
wensen over. Het hoofd van de gemeente was een jood, Gorion
geheten, een prachtig spreker, maar die naar de smaak van Harpocras al te zeer vasthield aan de eis van de besnijdenis voor
pasbekeerden, dit vooral onder invloed van zijn gewetensstrijd
van uitgestoten jood, die in zijn joodse omgeving het meest te
lijden had van hen allemaal. Gewetensstrijd was schoon, men
moest iemand bijstaan daarbij; nochtans kon men van de Griekse
broeders, die in de meerderheid waren, niet verwachten dat zij
zich goedschiks aan een pijnlijke en slechts bij joden, Egyptenaren en Phoeniciërs gebruikelijke lichaamsverminking zouden
onderwerpen; dit kon ook niet de bedoeling van de Zoon des
Mensen zijn geweest, die de liefde en het Koninkrijk Gods gepredikt had voor kille volkeren. Er was een Griek onder hen,
Felix genaamd, maar Harpocras haastte zich hieraan toe te
voegen, dat dit een van de minder gunstige getrouwen was,

waarop Lucius Pontius een kwinkslag losliet over de besnijdenis
in het algemeen, deze belediging, de god Priapus aangedaan,
die voortdurend hierover met Gorion harrewarde niet tot stichting van de overige broeders. Tenslotte op een desbetreffende
vraag, ontkende hij met grote stelligheid, dat voorname Romeinen bij de gemeente aangesloten zouden zijn.
Daar waar de bodem naar de Janiculum begon te hellen, hield
de wagen stil. Enkele steilere stegen moesten zij toch nog te voet
gaan. De avond was donker; trouwens, de hoge huizen, soms
van vier of vijf verdiepingen, zouden ook avond gemaakt hebben van een matige schemering. Voorbij een rumoerig winkelgedeelte werd alles stil; zij waren nu in de jodenwijk, legde Harpocras uit, maar hier woonden toch ook veel arme Grieken; en
daar in de verte was het huis al, een van de hoogste, en op de
bovenste verdieping moesten zij zijn, vlak onder het dak. Die
boven woonden vroegen vaak of ze lager mochten slapen, er
waren ook al een paar huwelijken gesloten om die reden, om de
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hitte dus, doch niet onder de gelovigen. Op de op één na bovenste verdieping woonde Gorion, door vijandige joden omringd.
Ja, de hel was boven, in dit huis...
Bij de deur vonden zij niet één, maar drie mannen van de
veiligheidspolitie. Een van hén, die een lamp droeg, nam hen
onmiddellijk mee. Volgens Harpocras moesten op dit uur alle
getrouwen verzameld zijn, en hun begeleider bevestigde dit;
een uur geleden had hij bevel gekregen die hele bovenste verdieping te ontruimen, voor huiszoeking waarschijnlijk; de mensen hadden beneden aan de trap staan wachten; juist toen ze
begonnen waren met liederen te zingen, mochten ze weer naar
boven.
De procurator wenste wel, dat hij zo ver was, want aan de trap
kwam geen eind. Het was de hel rechtopgezet, of aan het einde
van een lange paal; de treden waren daar ook smal genoeg voor.
Op de verschillende verdiepingen openden deuren waarvoor
volk dromde, dat terugweek als zij passeerden. Om goed acht te
kunnen geven hijgde hij te veel, maar de geur sloeg hem in de
neus en zei: Palestina; de baarden, de vroeg verlepte vrouwen,
heel dat schichtige, waaierige, vettige, versletene en trouwhartige van hun vluchtig bekeken interieurs zei hetzelfde, en hij
herkende ogen en monden, trots of bedremmeld, en kinderogen
vol glans, en steeds weer geuren, en steeds weer herinneringen
aan datzelfde land, waar hij de tien beste jaren van zijn leven had
doorgebracht.
Toen een van boven doorklinkend nasaal geneurie bewees,
dat ze bijna de plaats van bestemming hadden bereikt, sprong
een deur open, en een armoedig gekleed meisje van een jaar of
zestien kwam te voorschijn, keek rond, en strekte met theatraal
gebaar beide armen naar Pilatus uit. Deze was blij, dat hij even
rusten kon. Het meisje had een sproetig gezicht, angstige bruine
ogen en een sterk terugwijkende kin; door de belichting leek
het haar goudachtig, mogelijk was het rossig; in slordige pieken
hing het over een reeds diep gerimpeld voorhoofd.
`Dit is de dochter van Gorion,' legde Harpocras uit, terwijl
hij naar haar toeging, `ben je weer bang voor vannacht, Esther?
Misschien is Felix uit, en kan hij boven blijven slapen. Het is nu
niet warm.'
`Felix gaat niet uit, als hij dat weet!'
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`Niet altijd kwaaddenken... Felix is natuurlijk ook al lang
uit...'
`Hij moet geholpen worden, ze moeten weg!' Haar stem
sloeg over, toen ze dit riep, steeds met de ogen op Pilatus gevestigd. `Hij slaapt geen uur 's nachts! Harpocras, help me toch
om het de heer te zeggen, die ons helpen kan! Het hele huis is
voor hem ontruimd, hij kan het doorzetten bij de politie! Iedere
nacht om middernacht of als de hanen kraaien, iedere nacht hetzelfde! Hij gaat dood! En ik ook! Dan wil ik maar dood!'
`Stil! Eerst stil...' Tot zijn meester zei Harpocras: `Ze heeft
gelijk, Lucius Pontius, het is een vreemde geschiedenis. Gorions
kamer grenst aan twee kamers waar joden slapen. Dat wil zeggen, ze slapen niet, maar wachten tot hij slaapt, hoe ze dit
weten is me een raadsel, om hem dan met een vreselijke kreet
te wekken. Hij heeft dan het gevoel of hij in een afgrond stort,
in een onderwereld, waar onze... waar hij...' Met een snelle
blik op hun begeleider fluisterde hij Pilatus in het oor: `Waar
Jezus van Nazareth opnieuw gekruisigd wordt. Help haar als u
kunt.' Luider vervolgde hij: `Het zonderlinge is, dat geen van
de andere bewoners die kreet ooit gehoord heeft; ook ontkennen
de joden, tegenover mij dan, met Gorion spreken ze niet,
dat zij iets anders doen dan slapen. Maar, inbeelding of niet, er
zou al veel bereikt zijn, indien hun een andere woning toegewezen werd. Gorion wil nergens anders wonen, zijn vader is daar
gestorven. Is daar niets aan te doen?' vroeg hij de politieman.
Deze grijnsde medelijdend en wees op de procurator, die juist
naar boven keek, waar het zoemende, mekkerende, éénstemmige gezang veel luider was geworden. Ja, nu moest hij erheen.
Vervloekt, en hij durfde niet. Wat moest hij zeggen daarboven?
Dat het warm is onder het dak. Dat de regen op de wereld altijd
in kleine straaltjes naar beneden valt. Of wat?...
`Harpocras, blijf jij hier,' zei hij dof, terwijl hij zich in beweging zette naar de trap, `ze weten nu toch, dat ik kom. Ik kan het
alleen wel af, ik... Ik zal mijn best doen voor je vader,' sprak hij
tegen het snikkende meisje, op zeer officiële toon, als bij een
genadeverzoek. Toen begon hij de trap te beklimmen, zwaar en
wankelend.
Dat is dan de tweede jood, dien ik helpen zal, dacht hij onder
het stijgen. Had ik Maria maar meegenomen, die heeft die man
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toch óók gezien, die kon het hun beter uitleggen... Vergeleken
met deze vervloekte opdracht van Quirinius Fannius Piso, die
van koning Numa afstamt, was het hele proces van die drie kruisigingen een peuleschil! En ik zweet als een wagenmenner, erger
nog dan vannacht...
De woorden van het gezang aan de andere kant van de deur
waren Grieks. Zo gebrekkig getimmerd was deze deur, waar hij
nu zacht op bonsde, dat er op allerlei plaatsen licht doorheen
scheen, grillig, alsof er geheimzinnige figuren gevormd moesten
worden. Om door deze reten naar binnen te kunnen spieden
waren ze wel te smal. En het gezang ging maar verder...
Toen op zijn herhaald gebons geen antwoord kwam, opende
hij de deur. Harpocras, die hij aarzelend de trap hoorde opgaan,
wilde hij in elk geval voor zijn, niet zozeer omdat zijn eergevoel
ermee gemoeid was, als wel door de kans dat Harpocras dan boven bleef. Nu stond hij op de drempel, in zijn lange reismantel,
gebogen, blootshoofds, de onderlip ver naar voren; nu werd het
gezang gestaakt; nu werden, daar waar de rand van de openstaande deur over hen heenstreek, menselijke figuren zichtbaar,
steeds meer menselijke figuren, toch minder dan hij had verwacht, minder dan de dertig getrouwen, waaruit volgens Harpocras de gemeente bestond, en nu kwam men hem tegemoet
en ontving hem. Een kleine, dikke man met een naargeestig
lachje in een ongezond gezwollen gezicht nam hem zijn mantel
af, een andere bood hem een stoel aan, die hij weigerde, weer
een derde maakte buigingen. Ongezond zagen zij er allemaal wel
uit: 6f mager als malarialijders, of opgezet door slecht voedsel, en
bleek stuk voor stuk. Als om hulp te zoeken hechtte zijn blik
zich aan de enkele vrouwen in dit gezelschap, en daaronder bleek
nog een speciale hulp te zijn: een jodin, maar toen hij haar beter
bekeek, huiverde hij, want onder de gladde, zwarte strengen,
die haar schedel overtrokken, was de huid, in lijnen en banen,
waarvan de vorm hem aan de lichtreten in de deur deed denken,
kaal en glad als een Thraciërschild. Naast deze dubbelzinnig
kaalhoofdige zaten achter de tafel twee vrouwen met een scheef,
stemmig opengetrokken mondje, ze happen lucht, als vissen,
dacht hij, maar ze hebben meer lucht dan ik, die veel op elkaar
geleken en die ook het hoofd op precies dezelfde wijze schuin
hielden; en aan de andere kant een benige, in elkaar gezakte
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jood, die, naar zijn rood haar te oordelen, de vader van het huilende meisje moest zijn. Niet alleen omdat hij zich vaag herinnerde, dat dit zoveel als de hoofdman was, maar ook doordat de
bittere grimas, ongeneeslijk ingesneden in het sproetengezicht,
er dadelijk al de trekken van een tegenstander aan verleende,
richtte hij zich, toen hij eenmaal begon te spreken, vooral tot
deze man. Niemand zei iets, niemand nodigde hem meer uit.
Maar nergens, behalve dan bij die Gorion, en dat was misschien
gewoonte, kon hij vijandschap ontdekken. Een paar bleven
staan, anderen zochten een hoek van het vertrek op, dat kaal en
armoedig was, met als enig meubelstuk, behalve tafel en stoelen,
een grote, vierkante kist naast een deur, die naar een tweede
vertrek scheen te leiden.
De ex-procurator schraapte zich de keel.
`Ik ben,' zo begon hij, bevond toen, dat zijn stem geen twee
meter ver droeg, schraapte zich opnieuw, keek naar de jodin,
en weer voor zich, haalde met een belachelijk forse beweging
een stoel aan de rugleuning naar zich toe, zette zijn gelaarsde
rechtervoet op de sport, en vervolgde met barse rukken: `Ik ben
hierheen gekomen met de beste bedoelingen. Wanneer gij allen
mij aangehoord hebt, zal er voor u meer licht vallen in... in... in
een onverkwikkelijke aangelegenheid. De wet op de erediensten
is niet van die aard, dat gij gestraft kunt worden, of wel kunt
worden, maar niet zult worden. En wat mij betreft ook niet kunt
worden. Ik heb niets tegen u; koning Antipas...' Hij wist, dat
hij binnen enkele seconden tot de meest hopeloze slaapdronkenheid zou vervallen als het zo doorging. Daarom trapte hij tweemaal bovenop de sport, zodat de stoel ervan kraakte, en begon
als aan een tweede, geheel nieuwe toespraak: `Ik zal u vertellen
wie ik ben. Ik ben de gewezen procurator van Judea en Samaria,
Lucius Pontius Pilatus, in Palestina lieten ze Lucius altijd weg.
Dat doet iedereen maar zoals hij zelf dat het beste acht. Er is
geen reden... Kijk eens, ik had een opstand moeten dempen om
uw man te redden. Keizer... De keizer... Ik bedoel, dat ik dat
had moeten doen. Een opstand dempen. Ik sta hier niet om me
te verontschuldigen, of de schuld op een ander te gooien, of me
achter een ander te verschuilen, maar een feit is, dat ik niets
tegen de man had, en niemand eigenlijk, behalve de joden. Ik
heb deze Jezus altijd beschouwd als een dwe... als een gewoon
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mens, die niets bovennatuurlijks voor had, dat weet ik heel zeker, uit de beste bron, dat had hij niet voor; ik heb met hem gesproken, onder vier ogen, daarom ben ik ook hierheen gest...
daarom ben ik ook hier. Hij was misschien geen groot filosoof, of
misschien was hij dat ook wel, het lag niet op mijn weg...'
Zo had hij nog lang kunnen doorgaan. Maar op dit ogenblik
gebeurde er iets, dat hem, toen hij het eenmaal verwerkt had, al
zijn zelfvertrouwen terugschonk. Op de lange, gladgeschuurde
tafel lagen etenswaren in de buurt van de drie vrouwen: een
brood, een stuk gezouten kaas, stukken worst. Daar zag hij hoe
een hand zich langzaam vooruitschoof, rechts van de vrouwen,
zich vleiend kromde naar een stuk worst, en het weggriste. Niemand had het opgemerkt, zozeer hadden zijn woorden hen geboeid. Dit gaf hem moed. Maar wat hem nog meer moed gaf was
de koddige aanblik van het dikke mannetje met de naargeestige
glimlach, die de worst had bemachtigd en er nu zijn mond mee
volpropte, zodat de glimlach, waarschijnlijk alleen door de gewijzigde configuratie van het gezicht, smeltend van geluk werd,
teder en gulzig. Pilatus' ogen straalden van de oude, steile humor, toen hij de blik van de lekkerbek trachtte op te vangen.
Dat was een verbazend aardig kereltje, dacht hij. Als ze allemaal
zo waren...
Hij wilde juist opnieuw beginnen, toen een van de twee vrouwen die het hoofd scheef hielden, blijkbaar in de mening verkerend dat hij in zijn verwarring moest worden bijgestaan, met
vriendelijke pruilstem vroeg:
`Heeft u de Heer zelf gezien?'
Dadelijk bemoeide de andere zich ermee. `Dat zegt de heer
toch, Tryphosa! Hij zegt niets anders!'
`Er zijn toch enkele dingen die hij nog niet heeft gezegd,
Tryphena! Je maakt hem van streek!'
`Luistert u maar niet naar haar,' zei Tryphena tegen Pilatus,
het hoofd bemoedigend scheef, het spleetmondje hoog opgeklommen, zodat aan die kant de wang als een appeltje bolstond.
Hier viel de roodharige Gorion in:
`Er is ons beloofd, dat u ons een en ander zoudt mededelen
van uw persoonlijke herinneringen aan onze Zaligmaker. U bent
ooggetuige geweest, zei men en u bevestigt het, terwijl wij
hem nooit zagen. Maar tot dusverre...'
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`Ik ben nog niet op de helft,' verklaarde Pilatus, en hij keek de
jood recht in de woeste, ontstoken ogen, `maar wat zaligmaker
betekent in uw mond begrijp ik niet tot dusverre. Wie is hier
zalig in dit vertrek?'
`Wanneer het koninkrijk Gods zal zijn gekomen,' zei nu een
der Grieken, een lange magere man met een hoog denkersvoorhoofd, die naast Gorion zat, `zullen wij zaliger zijn dan die nu'
Zijn goddelijkheid loochenen. In Antiochië, sinds de aardbeving...'
`Broeder Asyncritus doelt,' zo nam Gorion in allerijl zijn woorden over, terwijl hij met de vingers twee maal kort achtereen op
het tafelblad tikte, `op het gerucht, dat na de grote aardbeving
in Antiochië gehele scharen tot de Heer zijn bekeerd. Ik weet
niet, of dit allen...' Even keek hij naar Asyncritus, die de handen gevouwen hield. `Nu zwijgt alle verschil. De Heer zal komen. Maranatha. Hier, overal, in de paleizen der machtigen, in
het hart van onze goede, jonge keizer. De tekenen zijn gegeven,
het wachtwoord is uitgereikt: hij zal komen, in zijn glorie. Doet
boete. Hebt elkander lief. Vergeet de geschillen, doet boete. Hij
zal komen, vanaf de rechterhand des Vaders, onze god Eljon...'
`Welke god?' vroeg Pilatus scherp.
`De god van Israël,' antwoordde een andere jood, uit een hoek

van het vertrek.
`Ik zie hier twee joden, drie zie ik er. De overigen van u zijn
Grieken, of Romeinen! Welke goden kent gij?'
`Wij kennen geen goden!' zo riepen nu stemmen uit verschillende richtingen, `de goden zijn dood het zijn stomme afgodsbeelden—neen, zij bestaan nog wel, maar als demonen—gevallen engelen...'
Pilatus liet de stoel los en richtte zich bevelend op. `Gij gelooft niet aan de goden?'
`Niemand kan twee heren dienen,' sprak nu de Griek Asyncritus op kalmerende toon, `de goden hebben hun betekenis
voor ons verloren, omdat wij in onze Verlosser geloven. Gij,
heer, gelooft in de goden, derhalve is voor u de naam van onze
Verlosser wind. Het Lam Gods is voor u een offerdier. Maar ook
voor diegenen die hem niet vereren: wat wordt er over het leven
der goden bericht? Schanddaad op schanddaad immers, overspel, leugen en bedrog! Aphrodite, Venus, boeleert met twee
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mannen tegelijk! Ik kan niet aannemen, dat u zelf in de goden
gelooft, heer.'
Braaf gezegd, dacht Pilatus, dat doe ik ook niet, al zal ik Venus
niets van dien aard kwalijk nemen. Hij zei:
`Dat laten we nu maar in het midden. Men kan aan de goden
geloven op verschillende wijzen. Men moet toch ergens aan geloven! Ook aan uw god van Israël kennen wij betekenis toe;
keizer Augustus heeft indertijd, gelukkig voor mijn tijd, in uw
tempel geofferd. Wat wilt u meer? Men kan ook te veeleisend
zijn, vriend. De een zegt: hier, mijn god is de grootste, weg met
de anderen. Een tweede zegt hetzelfde, en een derde, en een
vierde, en alle volkeren der aarde. Wat is het resultaat? Wanorde, als in een leger, waar iedere centurio meent, dat hij generaal is. Ten slotte herrie en muiterij, moord en doodslag, totdat
er geen enkele god meer overgebleven is, ook die van jullie niet.
Ik herinner mij nu, dat ik hierover met jullie Nazareër...'
`Ja, vertel, heer, vertellen!' riepen nu allen, behalve Gorion,
Asyncritus, de jodin met het kale hoofd en het dikke mannetje,
dat zich een tweede stuk worst had toegeëigend.
`Goed. Ik vertel. Mijn geheugen is als een zeef, maar nu weet
ik ineens weer veel. Kijk eens, de man werd voor me gebracht,
de handen gebonden, en wilde eerst niets zeggen. Hij was niet
bang, neen, bang was hij niet, daarom heb ik hem ook trachten
te helpen. Ik gaf hem in overweging ermee uit te scheiden en in
elk geval, al was het maar pro forma, te herroepen, dat hij de
koning der joden was, omdat dat de mensen nu eenmaal razend
maakte. Daarop alleen kon hij trouwens ook worden gekruisigd,
en ik wilde hem immers helpen. Ik had niets tegen hem. Wat
antwoordt hij nu? Dat hij niet herroepen of loochenen kon, omdat hij in gelijkenissen sprak, die de waarheid behelsden, maar
die de mensen slecht begrepen. Een koning was geen koning
voor hem, maar iets anders, en een koninkrijk was geen koninkrijk. Hoewel mij dit te hoog ging, voelde ik wel waar hij heen
wilde: voor hem was koning der joden zoveel als zoon van God,
—geen gering verschil. Ik stelde hem toen voor zich prins der
joden te noemen, de zoon van de koning dus, en daarmee afgelopen; dan gaf hij geen aanstoot, omdat God dan zelfde koning
was, en ik kon hem redden. Bovendien was het veel logischer.
Wat zegt hij nu? Ik hoor het nog: `Wie de ene. gelijkenis ver70

zwakt met de andere houdt niets over, en wie er één van prijsgeeft zal later ook zijn overtuiging prijsgeven.' Een merkwaardig
antwoord, voor iemand die elk ogenblik gekruisigd kan worden;
maar ik ben niet zo dom als ik wel eens voorgeef te zijn, ik voelde
wel waar hij heen wilde, en ik zeg dus: `Is dan alles waarover
je spreekt misschien gelijkenis van iets anders, koning, joden,
koninkrijk, hemel god, de hele boel?' Waarop hij: `Wat ik gezegd heb heb ik gezegd, maar inderdaad, het zijn woorden, en in
de woorden is er geen onderscheid tussen de god der joden en
uw allerhoogste god...'
`Dat is een leugen!' riep Gorion heftig, met de vlakke hand op
de tafel slaand.
`Een leugen?! Vervelende vuurvogel, sta ik hier te liegen? Wie
is erbij geweest, jij of ik?! Gebruik je verstand, man, en kijk liever niet zo rampzalig uit je ogen. Wat is er met je gebeurd? Heb
je last van winden? Het is toch zeker een eer voor jouw god om
met Jupiter gelijkgesteld te worden? Als hij nu nog Priapus had
gezegd... Kort en goed...'
Midden in de opschudding, die zich tot in de uiterste kamerhoek had voortgeplant, klonk nu de dwepende kinderstem van
Tryphosa, die eerst nog fluks Tryphena, die haar wilde tegenhouden, een vinnig tikje op de hand gegeven had:
`Vertelt u liever eens, heer procurator, hoe hij eruit zag!'
Verheugd, dat men hem weer op vertrouwd terrein had gebracht, stak Pilatus zijn hand in de hoogte om stilte te gebieden.
Hij zou het maar niet lang meer maken, nam hij zich voor. Die
mensen waren toch niet voor rede vatbaar.
`Dat is in een paar woorden te vertellen,' zo begon hij, op de
gemoedelijke toon, die Piso hem had aangeraden, `hij was klein,
hoogstens een duim groter dan die daar,' hij wees op de dikkerd, die nog steeds aan het kauwen was, `maar dan mager.
Hij lispelde bij het spreken en hoestte veel... hoestte telkens
veel...' Hij had Jezus van Nazareth niet horen hoesten. Hij
herhaalde slechts wat Maria hem had gezegd, de vorige nacht.
Er was ook geen sprake van, dat hij voor zich zag wat hij beschreef; hij zag het gezicht van Maria voor zich, vaag, dan al
helderder, háár mond, haar ogen... `Ik vond hem lelijk; hij had
lang haar, een dunne bruine baard, hij... Een onregelmatig gezicht, ingevallen wangen, ja... maar zijn ogen hadden...'
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Niet zijn vermoeidheid, na de halfdoorwaakte nacht, belette
hem het spreken. Maar juist door deze vermoeidheid was hij
weerloos tegen het innerlijk aanschouwde, dat de geest vervult
zodra de spieren verslappen en de gedachten naar de slaap heendrijven, en dit visioen nam nu zulk een scherpte aan, en zulk een
glans, zijn liefde voor die vrouw steeg in zulk een beklemmende
mate, dat hij in tranen had kunnen uitbarsten, van geluk en van
rampzaligheid. De ogen, die hem verschenen, waren niet bruin,
maar zwart. Omlijst, van onderen en opzij, werden zij door twee
handen, waarvan de pink bewoog. Ja, zo, zo had zij gezeten, op
de rand van het rustbed, toen hij haar in het tijgervel had gehuld; stellig, het zou het gezicht van Maria van Magdala zijn
geweest dat hij beschreven had, had hij kunnen weergeven wat
hem bezielde in deze minuut; maar, en dit deed zijn gevoel spoedig weer vervluchtigen, toen hij bij haar had gelegen, had zij in
plaats van het zijne het gezicht van die ander gezien wanneer zij
hém kuste, vervloekt, vervloekt...
`Zijn ogen waren zwart,' besloot hij sullig.
Daar verhief de jodin, wier kapsel in het begin zijn afschuw
had opgewekt, zich van haar plaats.
Tot nog toe had zij geen woord gesproken. Haar rood aangelopen vogelneus kwam ver vooruit, haar lichaam beefde, toen
zij met schelle stem riep:
`Wat ik van u zou willen weten is waarom u onze Messias hebt
laten geselen en bespotten!'
Met de diepst mogelijke walging keek Pilatus naar haar zwarten-wit schemerende kruin, die door een der vier kleine, aan
roestige kettingen hangende olielampen beschenen werd. Daarop greep hij met beide handen de stoel.
`Ik ben hier niet om onbeschaamde vragers terecht te wijzen,'
snauwde hij, en schudde de stoel als een onhandelbaar kind heen
en weer, `uw hersenen laten zeker te wensen over. Uw buurman
zit ook alweer zo te staren! U moest mij dankbaar zijn, dat ik het
heb laten doen, dat was immers zijn enige kans! Ik wilde de joden
tevreden stellen op die manier, het hoorde bij de komedie; maar
joden en jodinnen zijn niet gemakkelijk tevreden te stellen, dat
merk ik nu al weer, vervloekt...' Woest smeet hij de stoel omver; zijn gezicht was smartelijk vertrokken, toen hij uitstootte:
`Jullie moest me dankbaar zijn, ezels! Gekken! Eén woord nog:
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jullie Jezus van Nazareth was een warhoofd, hij was onbeduidend, kinderlijk, zonder moreel overwicht en hij lispelde bij het
spreken, en hij had vuile voeten! Verwerk dat maar! Plebejers...'
Het laatste woord gromde hij voor zich heen, nadat hij hun
reeds de rug had toegedraaid. Terwijl de getrouwen, onder wie
zich twee partijen schenen te zullen vormen, in grote opwinding
door elkaar heen praatten, en enkelen zelfs naar voren slopen,
hetzij om hem terug te houden, hetzij om herre uitgeleide te
doen, bereikte hij de deur, die hij met één beweging opengooide. Hij staarde in het gezicht van de politiebeambte, die hem en
Harpocras naar boven had gebracht. Lager op de trap stonden
de twee anderen, met de lamp. De man hield Pilatus tegen.
`Deze kamer moet opnieuw ontruimd worden. De hele troep
moet naar beneden. U alleen moet ik verzoeken hier te blijven,
in de kamer, met de deur gesloten. Hoog bevel.'
`Hier blijven? Dat is toch dwaasheid! Bevel van wie? Van Quirinius Fannius Piso?'
Zonder te antwoorden wenkte de man zijn twee handlangers,
die met grote sprongen naar boven holden en nu inderdaad de
kamer begonnen te ontruimen. Het duurde niet lang, of alle
verzamelden waren langs Pilatus, die in de gang was gaan staan,
heengestroomd, de meesten zonder op hem te letten; alleen de
kleine worsteter drong zich in zijn nabijheid om haastig te fluisteren: `Ik heet Boter; als u een slaaf nodig heeft...' Verder ontdekte hij nog een paar niet onknappe Griekse meisjes, die dan
zeker onder de tafel hadden gezeten, en een verlepte vrouw met
een zuigeling; alles dromde achter elkaar de trap af, zwijgend,
maar niet opvallend angstig; Gorion was een van de laatsten.
Te moe om nog te protesteren, liep hij uit zichzelf de kamer
weer in. Het was nu eenmaal zijn lot nergens iets van te begrijpen. Achter zich hoorde hij de beambte: `Weest u maar niet
bang, er gebeurt niets,' dan het sluiten van de deur, gevolgd
door geschuifel en één keer gekuch; daarna slopen ook de drie
mannen de trap af, voorzichtig, trede voor trede. Hij was alleen.
Nu het licht der olielampen niet meer door zoveel opgeheven
witte gezichten opgevangen werd, leek de kamer donkerder dan
eerst. Waarschijnlijk werden de Nazareërs beneden op wapens
onderzocht, de beambten hadden kwaadwilligheid kunnen
opmaken uit de woordenwisseling met Gorion en de jodin, die
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hij Saphira had horen noemen, en kwam men hem hier aanstonds verwittigen van het resultaat. Wat een omslag! Doelloos
liep hij door het vertrek, stond stil bij de etenswaren, nam spelend een stuk worst tussen zijn vingers. Misschien was hij wat
ruw geweest; maar wat kon het hem schelen, het waren geen
geestverwanten van Maria immers. De god van Israël mocht
weten wat ze geloofden... Toen hij op de kist, naast de deur die
tot het andere vertrek toegang gaf, een paar papierrollen ontdekte, liep hij erheen om iets meer over deze mensen te weten te
komen; op hetzelfde ogenblik was het hem of de deur bewoog,
hoewel hij geen geluid hoorde; het was zelfs zeer stil in de kamer,
en in het gehele huis. Maar toen hij beter acht gaf, bewoog de
deur toch werkelijk, opende zich gestadig, niet met onzekere
rukken zoals bij tocht, was nu al half open. Hij liep om de kist
heen, en stond tegenover een lange gedaante in een mantel,
waarvan de kap het gelaat bedekte tot de wenkbrauwen.
Het laatste half uur mocht hij gewend zijn geraakt aan bleke
wangen, wat hij daar voor zich zag was zo volslagen krijtwit, dat
een lijk, ernaast gehouden, nog gezond zou hebben geleken, en
zeker levender. Verwezen terugstarende in groene, ver uiteengelegen ogen, bedacht hij, dat dit gezicht veel van een Medusakop weg had, die hij jaren geleden in Rome eens bij vrienden
had gezien. De ogen waren dezelfde; de lippen waren dezelfde
smalle, platte kussens, in dezelfde glimlach verstard; maar dan
hield de gelijkenis ook op, want de vormloze neus, zwamachtig
gezwollen, vooral naar de punt toe, hoorde eerder bij een Sileen.
En dan was de vrouwenkop met het slangekapsel van een vreemde schoonheid geweest, deze man daarentegen een man?
was lelijk. En weer niet helemáál lelijk: zelfs bij deze verlichting
viel de prachtige, precieze snit der oogleden op, die doorgaans
evenwel slecht zichtbaar zou zijn, omdat de ogen zo diep wegscholen. Terwijl de gestalte langzaam naderbij kwam, en hij
even langzaam achteruitweek, als weggeduwd door dat roerloze
staren, zonder angst wel, maar ook zonder andere gedachten
dan die opgewekt werden door de kenmerken van dat loerende
masker in het algemeen, meende hij toch iets bijzonders waar te
nemen aan de mond, of rondom de mond, aan de bovenlip, iets
speciaals, dat niet bij een ander kon voorkomen; nu zag hij ook,
hoe zwaargepoederd het gezicht was, waardoor hij die lichtgrijze
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vlek niet eerder had opgemerkt; en daar sloeg de schrik al in
hem neer, met één verpletterende slag, eerst in zijn benen, dan
opstijgend naar zijn hoofd, zijn tong aanzettend en verlammend
tegelijk.
`U bent een povere redenaar,' kwam een stem, een dunne,
ietwat snerpende jongensstem, waarvan het timbre niet klopte
met de intonatie, die door haar buigzaamheid iets kunstmatigs
verkreeg. Hij durfde niet te kijken, keek toch, de verstarde
glimlach had zich niet gewijzigd, trachtte zich nog snel wijs te
maken, dat dit onmogelijk hetzelfde wezen kon zijn als hij twee
dagen geleden als een pantomimist tekeer had zien gaan; toen
bemerkend dat de man de hand ophief om de kap weg te trekken, zag hij zijn kans schoon, en naderde, al stamelend: `Wees
gegroet, Caesar.'
De kap hing. Hij trachtte de hand te grijpen, maar herinnerde
zich gelukkig intijds, dat deze Caesar niet van handkussen hield.
Zowel door het verrassende feit, dat hij zich nog dingen herinneren kon, als door de persoonlijke zwakheid van de heerser,
die in deze herinnering onthuld werd, herstelde hij zich spoedig.
Een Caesar was ten slotte geen brullende leeuw, en zeker niet
voor een vrijgeboren Romeins burger. Duidelijk herkende hij
nu het brede, somber gewelfde, doch aan de slapen uitgeholde
voorhoofd, het voorhoofd van de potsenmaker in het Circus
Maximus. Daarboven sluik haar, en de kruin was kaal. Een kale
Medusa, hij dacht even aan de jodin Saphira,—eigenlijk geen
karwei voor Perseus. Dit was zijn eerste humoristische inval; nu
stond hij weer met beide voeten op de aarde.
`Waarom hebt u zich niet onmiddellijk bij mij aangemeld,
terug uit Palestina?' vroeg de keizer, terwijl hij om hem heen
liep, dichter naar het licht. De uitslag boven zijn lip was ruw,
het licht gleed erlangs, de uitslag leek op stekelige melk, Pilatus
bedacht zich niet lang. Dit was geen man voor ambtelijke uitvluchten. Zo joviaal als hij maar durfde zei hij:
`Dat heeft een bijzondere oorzaak, Caesar. Als geschorst procurator kreeg ik hier in dat drukke Rome plotseling het gevoel,
dat ik onzichtbaar was, dat ik niet meer of nog niet bestond.
Men heeft ambtshalve ook weinig gedaan om me dat uit het
hoofd te praten,' het was kenschetsend voor hem, dat hij, ondanks zijn voornemen, nu toch nog het ambtelijke in het spel
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bracht, `hoe dit zij, u wilde ik niet op deze aanblik vergasten!'
Was het de jonge keizer soms onaangenaam, dat Pilatus door
geest wilde uitmunten? Zijn gezicht betrok, hij maakte een misprijzende grimas en zei: `Ik ben eens door Tiberius geschorst, als
quaestor, tien dagen lang. Ik bestond zozeer, dat ik tien kinderen heb verwekt, in nachten dat ik, weliswaar, onzichtbaar was.'
`Ik ben weduwnaar,' zei Pilatus droog.
Dit nu scheen Caligula wel te behagen. Onder een stotende
lach strekte hij de rechterarm uit, met gekromde hand, als om
de arm van de procurator waarderend of beschermend te omvatten. Het laatste was het geval. Want het misverstand was volkomen: niet om een laconiek grapje had Gajus Caesar gelachen,
doch om een bewijs van Pilatus' naïeve domheid. Tot op zekere
hoogte was dit te verontschuldigen doordat de toespraak tot de
Nazareërs die hij in het zijvertrek afgeluisterd had geenszins
voor een geslepen intelligentie had gepleit.
`Hoe komen we hier uit?' zei hij op een geheel andere toon
een hulpeloze blik naar de deur werpend, `ik heb zoveel trappen
beklommen dat ik nu het gevoel heb, dat ik er niet meer uitkom,
of nog hoger moet klimmen om eruit te komen. Heeft u dat
gevoel ook wel eens? Natuurlijk heeft u dat gevoel wel eens...'
Pilatus stond op het punt om te verzekeren, dat hij dat gevoel
onophoudelijk zou hebben in huurhuizen als dit, toen de ander
zich kort gebiedend naar hem terugwendde:
`Morgen, na de gewone ochtendbezoeken, verwacht ik u in
het paleis. Dan krijgen we de rest van het verhaal, fris uw geheugen maar op tegen die tijd. En geen gebabbel met anderen
hierover, gelukkig, dat u weduwnaar bent, anders zou ik u
van uw vrouw moeten scheiden. Hoe zoudt u dat vinden?'
`Best,' zei Pilatus, toeschietend om met de kap te helpen, die
nu weer over de kale kruin, het gepoederde gezicht en zelfs over
de Medusalippen met de uitslag heen moest. De benige adamsappel, die hierna alleen nog bloot kwam, had niets keizerlijks,
maar moest toch ook weg: daarvoor diende een bruinachtige
halsdoek, door Pilatus dienstvaardig om de magere nek gebonden. Terwijl hij zo bezig was, voelde hij een hand zijn biceps
betasten. Van Caligula was niets meer te zien, in de kamer, vlak
naast de omvergeworpen stoel, stond slechts een samenstel van
wollen of linnen stoffen, waaruit die hand dan toch nog een uit76

weg had weten te vinden. Beurtelings scheen het hem toe, dat
de keizer bang was te vallen in zijn donker omhulsel, of dat hij
hém, Pilatus, hinderen wilde bij het plooien en rangschikken, of
dat hij zich wenste te vergewissen van diens spierkracht. Maar
toen maakten de vingers zulk een aaiende, knijpende beweging,
dat hij op andere gedachten kwam. Bruusk onttrok hij zich aan
de greep, liep om de keizer heen om aan de achterkant zijn werk
te voltooien, en stak tegen de smalle rug zijn tong uit. Dit had hij
ook aan de voorkant kunnen doen, in de kap zaten geen gaten.
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Onder een bedekte hemel liet hij zich naar het Palatinum dragen. Toch was het drukkend warm; de toga, die Harpocras met
veel moeite had omgeplooid hinderde hem. En was het dat alleen maar. De herinnering aan de nacht, gescheiden van Maria
doorgebracht, zij het ook door minder dan vier kamers gescheiden,—haar droefgeestigheid deze ochtend, waarin hij ook
misprijzen meende te bespeuren voor zijn optreden tegenover
de Nazareërs, beurtelings omdat hij te veel, te weinig of niet het
goede had verteld, of misschien wel omdat hij niet geweigerd
had naar hen toe te gaan, daar zij hen immers verachtte; daarnaast dan nog de houding van Harpocras: dit alles was voldoende om zijn lichte angst voor het komende onderhoud tot iets
ondraaglijks te maken. Hij had zich voorgenomen Caligula als
krankzinnig te beschouwen, zonder meer; de Nazareërs natuurlijk ook; maar als men met zoiets eenmaal begonnen was, wist
men niet meer waar men eindigen zou: Harpocras en Maria, die
zich overigens weinig aan elkaar gelegen lieten liggen, waren dan
óók gek, en het was misschien even onaangenaam met krankzinnigen te doen te hebben als de enige op heel de wereld te zijn
die zijn verstand bij elkaar had. En wie was de schuld? Jezus van
Nazareth, een gekruisigde jood. Begrijpe het wie het kan. Harpocras' verwijtende blikken de man moest door zijn geloofsgenoten beneden aan de trap op de hoogte zijn gebracht waren
het gevolg van de kruisiging van een jood, die lispelde bij het
spreken in gelijkenissen! Oorzaak en gevolg. Als Neptunus zijn
pink roert komt er een aardbeving. Als Jupiter 's nachts tegenover Juno is te kort geschoten, branden de boerderijen af. Het
onbelangrijke, oorzaak van het belangrijke. Een weddenschap
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van Caligula, hieraan schreef hij nu diens aanwezigheid in het
Nazareërshuis toe, vooral toen de hoofse bedrijvigheid op de
Velia, die hij begon te naderen, een stapelgekke keizer minder
waarschijnlijk maakte, en hij, Lucius Pontius Pilatus, ging de
joden sprookjes vertellen, vijf hoog! Wat Harpocras betreft
troostte hij er zich mee, dat hij om de man tevreden te stellen
nog eens beloofd had Gorion te zullen helpen, iets wat hij uit
eigen beweging ook wel zou hebben gedaan, niet om de vuurvogel zelf, maar om die snikkende dochter. Voor een snikkende
vrouw ging hij door het vuur, dat wil zeggen gewoon, gezond
vuur, geen Gorionvuur... Hij vroeg zich af, of hij Maria nog eens
zou zien snikken.
Op de Velia werd zijn draagstoel opgenomen in de stroom. De
dragers, in hun rode livrei, gaf hij bevel zo langzaam mogelijk
te gaan. Op andere draagstoelen lette hij alleen als er voorname
dames in zaten; dan keek hij, met een zekere onbeschaamdheid,
als om het beeld van Maria te tarten; hij wist toch wel, dat hij
niet van haar loskwam, al drukte het hem. Vrouwen waren
vreemd. Ach, dat had Barachius hem immers zelf gezegd: Maria
was vreemd, zij had haar eigenaardigheden. Hij zou Barachius
eens opzoeken om zich te beklagen over zijn geschenk... Na zijn
kromming voorbij het Atrium Vestae, met de ronde tempel, beschreven te hebben, steeg de weg sterker: daar kwamen de andere tempels in zicht, en de paleizen, het paleis van Tiberius, dat
ook door Caligula bewoond werd, het eerst, half nog tegen het
Palatinum op, daarachter, reeds geheel door nieuwe heiligdommen omsloten, het strakkere paleis van Augustus. Als een grillig
gebergte, wit, toch niet vrolijk, eerder stug in zichzelf gekeerd,
lag dit alles onder de grijze lucht, die het boomgroen grauwachtig maakte en de purperen stroken der senatoren en het goudstiksel, waaraan men het keizerlijk personeel herkennen kon,
van een eendere sombere gloed, als van oneffen bloedstolsels
waar een gele kaarsvlam op scheen. Op het voorplein bewogen
zich deze kleuren. Maar de toga's wonnen het. Zij waren als
gegroefde zuilen, die zich aan de menselijke vorm hadden aangepast; zuilen uit vroeger eeuwen, want wie droeg er nog een
toga? vermenselijkt, zoals de goden zich hadden vermenselijkt, neergedaald op de aarde. Zij bleven steeds op enige afstand
van elkaar, hoe groot het gewoel mocht zijn, ook hierin zuilge79

lijken, zij het om geheel andere redenen: men zou zijn duizend
en één plooien niet graag aan een botsing blootstellen. Zelfs de
Praetorianen droegen de toga, de vredestoga. Uit de draagstoel
stappend, meende hij onder hen een bekend gezicht te ontwaren. Bijna de gehele voorgevel van het paleis, dat hier als bouwwerk vrij onbeduidend scheen, al was het naar binnen enorm
uitgebreid, werd door deze groep Praetorianen ingenomen. Tussen de pilaren stonden zij, voor de deuren, en zelfs op de trap,
waar komende en gaande bezoekers, de eersten smal en statig,
de laatsten breder gesticulerend of hun geschenken tonend, elkaar verdrongen zonder elkaar aan te raken. Neen, vergissen
kon hij zich niet: dat was, daar bij de middendeur, in gesprek
met andere officieren, de beroemde tribuun Cassius Cherea, onder wie hij gestreden had in het leger van Germanicus! Verouderd was hij, een grijsaard, maar het was hetzelfde gezicht:
een aap met een adelaarsneus, terwijl de dikke vlezige lippen in
een scherpe richel uitliepen. Een dapper man. Zou hij hem herkennen?
Pilatus baande zijn weg tot vlak bij Cassius Cherea. Een wachtsoldaat kwam hem tegemoet, hij legde uit wie hij was, maar
onderwijl hield hij de ogen strak gevestigd op zijn vroegere overste. Hij keek en keek, en voelde zich koud worden. Weer was
zijn onzichtbaarheid vastgesteld in dit Rome. Het edele apegezicht bleef rustig, niets bewoog in die bruine, troebele ogen,
geen herinnering. Geen herinnering aan twintig jaar geleden...
Bij Hercules, dacht hij, terwijl de soldaat hem doorliet, als ik
Gajus eens vroeg mij toch maar naar Caesarea terug te sturen.
Maria nam ik mee; trouwen met haar is verboden; maar tegen
haar zou ik zeggen, dat we haar vrijer gingen zoeken. Als die
man nog leeft,—ondenkbaar!--dan toch eerder daar dan hier.
Ik heb alles voor die vrouw over, ik laat me voor die vrouw in
stukken hakken,—maar zo'n schim van een gekruisigde jood
iedere nacht naast je bed... Misschien vonden we dan een andere
jood, die sprekend op hem leek, dan zou het me niet meer kunnen schelen; ik ben niet jaloers...
Daar stevende Quirinius Fannius Piso op hem af, over de gehele breedte van de voorhal, die reeds een veel beter denkbeeld
gaf van wat het paleis van Tiberius waard was, met zijn wandschilderingen en marmeren beelden. Door deze wijde ruimte
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bewoog de praefectus urbi zich als een ceremoniemeester, zeer
gehaast, al glimlachte hij.
`Lucius Pontius, één woord...'
Onmiddellijk greep Pilatus de gelegenheid aan om voorspraak
te zijn voor de jood Gorion. Hij beweerde, dat de buren van deze
Gorion iedere nacht dronken waren en in hun bed dobbelden en
hoorbaar braakten. Met de uiterste behendigheid kaatste Piso
dit verzoek naar lagere instanties.
`Bij voorbaat toegestaan, schrijft u zelfeen briefje aan de aediel
voor huisvesting van de Trans-Tiber, Aufidius Valerius Memmius, en noem mijn naam. Hoe zijn uw uiteenzettingen opgenomen?'
`Met gemengde gevoelens,' zei Pilatus. Daarop begon hij te
grijnzen, hoewel het zijn bedoeling was geweest alleen maar een
diplomatieke glimlach over zijn gezicht te doen spelen, en hij
fluisterde: `Ik weet nu ook wie uw voorname Romein is, Quirinius Fannius!'
De prefect schrok, zijn oogbikkels rolden de zaal af. `Hoe
weet u... ?' Dan, met zeer veel nadruk: `Zorg er dan voor, dat u
onder uw vrienden en kennissen de enige blijft die het weet! Er
hangt voor u ook een en ander af van uw... bereidwilligheid,
voelt u? Ik heb nu geen tijd, alleen dit nog: tegenover de voorname Romein volhardt u in uw eenmaal aangenomen houding
met betrekking tot het voorval van vier jaar geleden! U komt
wel wat erg vlug op audiëntie, maar goed, u bent hier nu eenmaal, goed, goed. Uitstekend zelfs! U zegt hem hetzelfde als mij,
iets beknopter als het kan. Niet te veel loslaten, rustig antwoorden. Vale.'
`Vale,' bromde Pilatus tegen zijn rug; hij mompelde nog zoiets
als `koning Numa', en liet zich toen naar een verder in het paleis
gelegen vertrek brengen, waar hij een half uur te wachten had,
in een plechtige, maar hem slechts weinig beklemmende stilte.
In het paleis was zijn angst op slag verdwenen, ook al had het
gesprek met Piso in zekere zin weer eens het ontoerekenbare
onderstreept van de man die hij bezoeken moest...
Toen hij tegenover de keizer stond, werd deze indruk aanvankelijk geheel bevestigd. Het was een kleine zaal waarin hij
ontvangen werd, smal, vrij laag, met overal marmeren banken
en tafels, meer een museum voor marmerwerken dan een voróI

stelijk vertrek. Hoewel een entourage van marmer de menselijke
afmetingen verkleint, leek de figuur van de keizer ontstellend
van lichaamslengte, alsof er iets van die vijf trappen in hem gevaren was, die hij de vorige avond had moeten afdalen. Was hij
toen even groot geweest als Pilatus, nu stak hij minstens een half
hoofd boven hem uit. Bovendien was zijn gezicht rosbruin geschminkt, hetgeen, met de sterk afstekende vlek om en boven
de lippen, de procurator de aanblik van sommige apen in de herinnering riep, die dikke witte lippen hadden; of misschien waren
het negers, of alleen maar potsenmakers, reizende toneelspelers,
die hij vroeger ergens had gezien. Werktuiglijk keek hij naar de
voeten van de keizer. Deze staken in toneellaarzen, met kolossale hakken.
`Ik heb uw staat van dienst bekeken,' zei Caligula vluchtig,
papieren rangschikkend bij een der marmeren tafels, `u vocht
onder mijn vader, in Germanië, als centurio.' Hij sprak vloeiend
en zakelijk, veraf: de toon van de honderd audiënties, die achter
de rug waren. Onder het hyacintkleurige gewaad, dat hij in
plaats van de purpertoga droeg, bolde zijn iets te ronde rug.
`Inderdaad, Caesar, een schone tijd!'
`Heeft u mij gezien?'
Dit had Pilatus niet. Zelfs Germanicus, die als goed, of zo men
wil slecht huisvader met zijn ganse familie ten strijde placht te
trekken, had hij maar een of twee maal aanschouwd; als gevolg
van zijn algemeen gewaardeerde moed had hij doorgaans op andere en bedreigdere plaatsen gevochten dan waar het opperbevel legerde. Maar natuurlijk herinnerde hij zich hoe zijn soldaten niet uitgepraat waren over het zoontje van de veldheer, die
altijd in de kleine soldatenlaarzen of caligae rondstapte, waaraan
hij zijn bijnaam te danken had. Zo groot was hun liefde voor dit
maar al te vaak onzichtbaar blijvende kind, dat de centurionen
er gebruik van plachten te maken om muiterij de kop in te drukken. Zij lieten het gerucht verspreiden: `Caligula komt!' en
alles was rustig.
`Helaas niet, Caesar,' bekende hij dus, `u was ook zo klein.'
Dit laatste had hij er niet bij moeten zeggen. Hij schrok, toen
de keizer zich met woest verwrongen gezicht naar hem omwendde en nu langzaam, met één schouder vooruit, op hem afkwam. Eerst enige dagen later, toen er een verbod werd uitge82

vaardigd om Caligula zoon der velden of der legers of der legioenen te noemen in plaats van nader, begreep hij welk teer punt
hij had aangeroerd. Vooral in de onderste helft van dat gezicht
speelde de woede zich af: mondvertrekkingen, kinrimpelingen,
—het voorhoofd bleef glad, ondoordringbaar gewelfd, en de
grauwgroene ogen diep eronder waren de fraai ingevatte edelstenen van de vorige avond.
`Ik zal je zeggen wat ik van je denk,' grauwde Caligula hees,
en met een uiterst vulgair accent, `ik vind je een ezel. De komedie is nu toch afgelopen, we zullen elkaar eens precies zeggen
hoe we elkaar vinden. We zullen elkaar eens even uitschelden.
Ik eerst, en dan jij. Jij bent de grootste ezel en de dikste ezel en
de dikhuidigste ezel en een ezel zonder meer, ezel, ezel, ezel, die
ik ooit van mijn leven gezien heb.'
`Dat ben ik ook,' zei Pilatus met grote eenvoud, veel minder
geschokt door dit uitzinnig toneel dan hij ooit had kunnen denken, zodat hij zich bij voorbeeld in het geheel niet bedreigd gevoelde door ongenade, `ik heb het vroeger nooit willen geloven,
maar ik ben het.'
`Zo... Goed... Kijk!... Dié daar!!...' Zonder verder naar hem
te luisteren was de keizer achterover op een bank neergeploft,
om met grote behendigheid zijn toneellaarzen te ontrijgen. Hij
zuchtte en steunde, pakte toen een van de laarzen beet en smeet
die naar een marmeren beeld op een der tafels, een kopie van de
bronzen wolvin met Romulus en Remus, die de laatste jaren in
de gewelven van het Capitool werd bewaard. De eerste laars miste, de tweede deed het kunstwerk schudden. `En dié daar!...
Dat doe ik altijd als ik me verveel; soms raak ik Romulus, soms
Remus, en soms de tepels van de wolvin. Als ik nog klein was,
jong was, oude schelm, dan zou ik ook door de wolvin gezoogd
willen worden; lekker doorbijten... Ha, ha, de extremiteiten van
het keizerrijk werden weer verwaarloosd.' Dit laatste zei hij,
met een meer verheerlijkt dan vies gezicht aan zijn rechter wijsvinger ruikend, waarmee hij tussen zijn tenen had gewroet.
`Geen wonder, militaire marsen door het hele paleis als ik niet
slapen kan... Nu, spreek op, wat denk je van mij? Voor de dag
ermee! Alles is geoorloofd, alleen mag je me geen... noemen.'
—Een bijzonder stuitende aanduiding van de tegennatuurlijke
Eros ontsnapte aan zijn lippen. `Nu?!'
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`Ik mag een ezel en een schelm en een beer zijn,' antwoordde
Pilatus, in wie onvoorzien de hoveling ontwaakte, `maar ik ben
in staat keizerlijke grootheid te erkennen waar ik die aantref.'
Onder het lozen van een half honend half medelijdend gesteun
stond Caligula op en liep met veerkrachtig dansende passen naar
de tafel terug. Hij bracht de linkervoet achter de rechterkuit, als
bevreesd voor een aanraking met de marmeren vloer, en bleef zo
staan turen in de papieren. Toen hij zich weer omdraaide, was
zijn gezicht rustig en verheven. Door een plechtige rimpeling
werd het voorhoofd, het enige nobele aan hem, als het ware van
onderen aangevreten. Dit voorhoofd was zijn erfenis van Germanicus. De rest, de ver van elkaar gelegen slangeogen met name,
was van zijn moeder Agrippina afkomstig, die zelfmoord had
gepleegd, nadat een van haar ogen uitgeslagen was door de trawanten van keizer Tiberius.
`Lucius Pontius Pilatus dus...,' had hij nog verstrooid gemompeld, bij de tafel. Maar nu sprak hij op een geheel andere toon:
ferm, open en vertrouwelijk, als een heerser, die iets van zijn
gemoedsleven ontsluieren gaat tegenover een deelnemend gehoor. Hij sprak zeer gecultiveerd, met retorische ornamenten,
in statige galm, waarbij hij ook de taal der gebaren geenszins
verwaarloosde. `Deze Nazareërs, die u op zulk een vermakelijke, zij het ook ietwat ordeloze wijze hebt toegesproken, lieve
vriend, hebben het eerst mijn aandacht getrokken, doordat zij
voorgeven genezingen te kunnen bewerkstelligen door oliën en
handoplegging, dat is dus wel door geestelijke middelen. Ook
zouden zij in staat zijn demonen uit te drijven. Daar mijn gezondheidstoestand te wensen overlaat, ik lijd aan toevallen en
slapeloosheid, was mijn belangstelling niet vrij van een zekere
zelfzuchtige berekening. Spoedig evenwel werd deze belangstelling in andere banen geleid, waartoe mijnerzijds het door
mijn goede oudoom Tiberius Caesar steeds in mij aangekweekte besef bijdroeg, dat een princeps van het Romeinse rijk geen
zelfzuchtige zijn kan. Reeds als auguur, in mijn jongelingsjaren,
interesseerde ik mij voor de religieuze culten, in ons rijk zo veelvuldig bedreven; voor een pontifex maximus is, gegeven een
natuurlijke voorliefde voor deze studie, een vergelijkende studie der in zwang zijnde religies, wettige en onwettige, dus Isisdienst, Phrygische en Syrische culten, joodse, Chaldeeuwse en
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Perzische, en wat niet al, dan ook een wijd veld van werkzaamheid geopend. Maar ik ben geen geleerde, mijn werkzaamheid
is van praktische aard. Men heeft mij opgedragen dit rijk te besturen en dit volk gelukkig te maken, en daarom moet naar mijn
mening het interessante wijken voor het betreurenswaardige
ener splitsing, die onvermijdelijk schijnt, maar waarvan de ergste gevolgen toch verzacht kunnen worden. Wat mij voorzweeft
is een vriendschappelijk samengaan van al deze vormen van aanbidding met onze eigen religie, waarvan niemand zal willen ontkennen, dat zij beter gedijen zou door de toevoer van nieuw
bloed. Wat u gisteravond opmerkte over het verfoeilijke van de
strijd tussen godsdiensten, had mijn volledige instemming, ten
bewijze waarvan ik u in vertrouwen kan mededelen, dat ik nu
reeds bezig ben om de Isispriesters die vrijheid van beweging te
verschaffen die zij onder mijn betreurde voorganger misten. U
drukte zich ietwat burlesk uit, maar uw bedoeling was goed,
—even goed als van die magere Griek, toen hij zei, dat de goden
zich misdragen. Dat doen zij zeker. Tal van beschaafde lieden
ken ik, die zich van de goden hebben afgekeerd juist om die
reden welke de Griek noemde. Mijn oogmerk is dan ook om hier
verandering in te brengen. Een god die zich misdraagt kan niet
de vriend der Romeinen zijn. Maar nu over uw Nazareërs. Hun
leer bezit enkele eigenaardigheden die mij troffen. Ik houd deze
belangstelling geheim, word door sommige van mijn raadgevers, die het kind Caligula nog te veel in het hoofd hebben, ook
op laakbare wijze tegengewerkt, maar zoveel is mij door spionage om het hatelijke woord niet uit de weg te gaan toch
wel duidelijk geworden, dat deze leer wat betreft de belofte van
onsterfelijkheid, dood en wedergeboorte, doop, verering van
dieren, en zoveel meer waarover ik hier niet in bijzonderheden
kan treden, in niets verschillen zou van de Serapis-, Adonis-,
Attis- of Mithrasdiensten, ware er niet dat ene punt waarover ik
in het bijzonder uw voorlichting behoef. In al de culten die ik
noemde is er een god, of halfgod, of demon, die sterft, vaak beweend door zijn geliefde, vrouw of moeder, en dan herleeft. In
sommige gevallen kunnen het mensen zijn geweest, die later
vergoddelijkt werden, als beloning voor verdiensten, zoals de
Griekse halfgoden, of die reeds bij hun leven, krachtens hun
rang, goddelijke verering genoten, zoals dat bij velen onder de
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Oosterse vorsten het geval is. Met voordacht zwijg ik hier over
de Romeinse keizerverering, omdat deze een aanfluiting is geworden. Ook daar zal wellicht verandering in worden gebracht.
Sinds Augustus is de goddelijkheid van de keizer een politieke
instelling voor de provincies, u weet dit beter dan ik. Ik heb dan
ook aan de schim van Tiberius, die zelf aan niets geloofde, de
apotheose geweigerd. Dit is geen bewijs van oneerbiedigheid,
eerder van het tegendeel. Wat zien wij nu bij uw Nazareër? Wat
zien wij nu... Wij zien nu bij... Bij Apollo, ik ben eruit. Wacht
even.'
Vlug liep hij naar de tafel, nam een stapel papieren en liet zich
daarmee in een stoel vallen. Gejaagd bladerde hij. Een jongensachtige verlegenheid verzachtte zijn gezicht, toen hij aarzelend
zei: `En nu kan ik het vervolg ook niet meer vinden... Help me
even... Of neen, help me maar niet, en ga daar zitten... Ik heb
vannacht die grap opgeschreven, meer bij wijze van retorische
oefening; maar er staat nog genoeg in wat ik meen, zo komt het
me voor tenminste... Beladen met staatszaken...'
`Als ik alles opgeschreven had, had ik ook beter tegen de Nazareërs gesproken,' waagde Pilatus te zeggen, terwijl hij zwaar
en omslachtig op de hem aangeboden stoel plaatsnam, `bij u,
Caesar, is de oorzaak beladenheid of overbelasting met strafzaken, bij mij domheid, ofschoon...'
`Maar je sprak uitstekend!' riep Caligula bestraffend, `het was
alleen wat onvolledig... Verdoemd, ik had nog een hele rol die
verdwenen schijnt te zijn, ze stelen hier in het paleis als Mercurius zelf... Of ik heb gedroomd, dat ik hem volschreef, ik droom
vaak van de goden... Hoe het zij, er staat mij iets van voor, dat ik
mij voornamelijk verwonderde over de bewering, dat iemand
goddelijk zou zijn, of de zoon van God, die geen Oosters potentaat of Romeins keizer is en evenmin de werken van een Hercules of Perseus heeft volbracht. De wonderen die de Nazareër in
Palestina verrichtte, tellen niet mee, dat waren in hoofdzaak genezingen; bovendien liegen volgelingen altijd, dat zien we evengoed bij de mensen van de Kybeledienst en bij de Egyptenaren.
Maar er blijft toch dit ene feit over: deze man van jou verklaart
goddelijk te zijn niet op grond van zijn daden, maar hij verklaart
het eerst en gaat dan pas aan het werk. Ik zeg niet, dat dit verkeerd is, maar het is merkwaardig. Even merkwaardig is zijn
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opstanding uit de dood, waarvan de Nazareërs hier verhalen, en
zijn aanstaande terugkomst. Maar dat moeten we afwachten.
Voorlopig houden we ons aan de feiten. Dus, primo, was deze
man zélf overtuigd van zijn goddelijkheid? Secundo, was hij ervan overtuigd, dat hij na de dood zou opstaan? Wat weetje daarvan, uit eigen ervaring bedoel ik; praatjes van joden of Grieken
kun je voor je houden. Dit was ongeveer alles wat op dat papier
kan hebben gestaan, alleen een beetje fraaier en omslachtiger.'
Pilatus zweeg. In het nauw gebracht voelde hij zich niet, alleen
leeg en suffig. Piso's waarschuwing ten spijt zou hij deze zonderlinge jongeman, die hij nu niet meer als gek beschouwde, maar
meer als een soort filosofisch onderlegde komediant, en nogal
onderhoudend ook, graag alles hebben medegedeeld wat hij
wist. Maar hij wist niets. De vorige avond mocht hem een en
ander uit dat verleden aangewaaid zijn in het vuur van het gesprek, nu was de ander aan het woord geweest, en hij had gezwegen, zoals dat ezels en schelmen ook betaamt. Neen, hij wist
niets. Natuurlijk zou hij weer over de baard en de bruine ogen en
het lispelen kunnen beginnen, maar wat de leer van de Nazareër
betreft stonden hem op dit ogenblik alleen de woorden van Maria voor de geest, enkele ervan, en die dan ook duidelijk genoeg.
Zij waren ingegrift.
`Nu ?... Uit je verhaal gisteravond kreeg ik de indruk, dat deze
Jezus niet gered milde worden, dat hij alle kansen zelf vernietigde, dat hij het erop aan wilde laten komen. Dit is een belangrijke
aanwijzing. Vertel nu verder! Ik help je immers op streek? Nu?!'
Wat wil deze man, dacht hij vaag, deze man, half rechter, half
dwingerig kind; waarom laten ze me niet met rust? Waarom
sturen ze me niet naar Palestina terug, waarom laten ze me niet
vechten in een leger, rustig slapen, rustig eten en drinken...?
`Niet de hele nacht nagedacht?' hoonde Caligula.
`Ik heb geslapen.'
`Alleen?'
Geen antwoord. Hij moest tijd winnen. Dat daar voor hem,
dat met de sfinxlach en de stekelige melk om de lippen, zou niet
aflaten, nooit... Plotseling voelde hij Caligula's hand weer om
zijn arm, in zijn arm, knedend, hoorde gefluister: `Beertje, beertje, wat heb je een spieren. Veel spieren, en weinig hersens. Toe,
span je nu eens in, aangenaam en weerbarstig kereltje. Weetje
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wel, dat ik die hele spiermassa, en alles... al die worsten van
spieren... fijn-kán-láten...'
Walgend sprong hij op: hij had een vinger in zijn oksel gevoeld. Als een soldaat voor zijn centurio stond hij daar en staarde
naar de muur. Na zijn lippen bevochtigd te hebben zei hij schor:
`Geef mij een halve dag, Caesar, dan zal ik vragen... dan zal ik
mij documenteren...'
`Vragen? Aan wie?'
`Ik heb alle documenten thuis, alles!'
`Ambtelijke documenten? Staan daar je gesprekken met die
man in opgetekend?'
`Neen, Caesar...'
`Bovendien zei je eerst: vragen. Wie vragen? Vooruit!'
Wat moest hij zeggen, vervloekt, wat moest hij zeggen? Harpocras? Die wist alleen wat alle Nazareërs wisten. Iemand in Palestina? Die zou hij niet binnen een halve dag kunnen bereiken.
Maria... Vervloekt! Elke leugen, over personen hier in Rome,
zou door de keizer te controleren zijn.
`Wat heeft Piso je daarstraks gezegd?' hoorde hij van heel ver,
onnatuurlijk kalm, verheven en staatkundig kalm, `weet je, dat
ik dergelijke gesprekken achter mijn rug als hoogverraad beschouw?...' Dan woest en treiterig: `Vooruit, spreek op, stuk
onbenul! Je verbergt wat voor me, ik zie het aan je belachelijke
blauwe ogen, je staat te liegen! Spreek op! W"ie vragen?!'
`Iemand in Rome.'
`Och kom, niet in Lugdunum Batavorum? Een man of een
vrouw?'
`Een vrouw.'
`Ach, zo...'
Stilte na de storm. Caligula, met de handen op de buik, lag
behaaglijk achterover in zijn stoel en begluurde Lucius Pontius
Pilatus, die eindelijk bekend had voor zijn rechter. Het werd nu
heel stil in het vertrek. Het paleis scheen te sluimeren. Alleen
klonk van achter het gordijn, dat voor de deur hing, een traag
zagend geluid, als van een dier dat ronkte.
`Ga toch zitten, Lucius Pontius. Goed zo. Wat een muizenissen in die stevige schedel. En wat een slechte gedachten over
zijn Caesar! Daar moest onze Gajus, de kleine Caligula, de oogappel, de zoon der velden, daar moest nu dat weetgierige en
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vrome keizerlijke mannetje het zonder verder nieuws over Gods
zoon stellen, alleen omdat de nog steeds geschorste procurator van
Judea en Samaria bij een slavinnetje heeft geslapen.'
`Zij is geen slavin,' zei Pilatus nors.
`Wat is zij dan, Lucius Pontius?'
`Een joodse vrouw, die bij mij woont.'
`Zij is dus op de hoogte? Wat weet zij?'
`Voor zover ik het begrepen heb heeft zij geheel andere opvattingen dan de Nazareërs. Zo gelooft zij, dat Jezus van Nazareth
niet gestorven is, dat hij nog leeft.' Een ondeelbaar ogenblik
vroeg hij zich af of hij dit alles had moeten zeggen. En in ditzelfde ondeelbare ogenblik, dat door geheimzinnige banden
met andere ondeelbare ogenblikken verbonden was, zo toen hij
`vragen' had gezegd in plaats van `zich documenteren', wist
hij, zijn liefde op het spel gezet te hebben niet onder dwang, en
niet uit vergissing, maar uit eigen wil. Het was het protest van
de mindere te zijn van een spook. Het was de dierlijke wens
daarvan verlost te worden, ten koste van alles. De halve seconde,
waarin het woord `vragen' hem was ontglipt, zou, tot een halve
minuut aangelengd, gevuld zijn met: `Ik ben een ongelukkig
man, o Caesar, neem die vrouw van mij af, en maak haar op een
of andere voor mij onbegrijpelijke wijze gelukkig.' Helaas, Lucius Pontius Pilatus was de zelfkennis niet in halve minuten,
doch in halve seconden toegemeten.
De oogappel sprak nu zeer vertrouwelijk. `Je begrijpt, dat
ik me deze kans niet kan laten ontgaan. Aan de andere kant wil
ik je niet dwarsbomen, beste vriend. Leef nog een dag of vier
ongestoord met haar, offer aan Venus, vermoei je niet te veel, en
laat haar dan eens bij mij komen. Hoe heet zij?'
`Maria, zij komt uit Galilea, uit Magdala.'
`Het zal prins Agrippa wellicht interesseren met haar te praten. Zij is toch...? Wat de manieren betreft... ?' Gaj us Caesar
stelde deze afgebroken vragen, alsof hij zich nog nooit van zijn
leven aan een onbescheidenheid had schuldig gemaakt. Zijn
stem klonk zacht en teder, zijn houding deed aan die van een
ridderlijk beschroomde page denken. Pilatus stelde hem gerust.
`En wat je kwaadaardige bijgedachten aangaat kan ik je nog
zeggen, dat ik vandaag in het huwelijk treed.'
`Mag ik u dan, Caesar, geluk...' stotterde Pilatus, maar werd
terstond onderbroken:
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`Neen, dat mag je niet. Je mag wel verontwaardigd zijn. Jij
overigens minder dan een ander, na watje in Palestina hebt meegemaakt. Ik trouw met mijn zuster Drusilla. Ik geloof tenminste,
dat het Drusilla is van de drie; de afspraak was wat vaag. Drusilla
is getrouwd met Lucius Cassius Longinus, de vroegere consul,
Agrippina met Cneius Domitius Ahenobarbus; de derde, Livilla,
verdenk ik er altijd van, dat ze me vergiftigen wil. Niet dat dat
de liefde buitensluit, in welke vorm dan ook, maar een dode
Gajus is nu eenmaal minder geslaagd dan een levende, zelfs als
echtgenoot. Blijven dus Drusilla en Agrippina. Wat dacht jij ervan, Lucius, mijn beste vriend?'
`Ik... ik... zou...' stotterde Pilatus weer.
`Jij zou?! Ach, ik vergeet, je bent weduwnaar, zoals ik. Je moet
dat nooit te lang blijven, Lucius, kom eens hier aan een feestmaaltijd aanliggen en kies er eentje uit. Doe het. Wat nu de twee
overschietende zustertjes betreft: Ahenobarbus haat ik méér dan
Longinus, ik zou dus Agrippina moeten nemen. Maar Agrippina
is zwanger, laten we veronderstellenderwijs de gedachte uitspreken: van Ahenobarbus. Nu ben ik met zwangere vrouwen
nooit op mijn best. Staat Agrippina er nu op, vandaag met mij
te trouwen, komt ze hier in het paleis, na Drusilla, en wellicht
Livilla, en laten wij hopen Ahenobarbus, en, als de goden mij
gunstig gezind zijn, in de hitte des gevechts zelfs Longinus bont
en blauw geslagen te hebben, dan is alles beslist: dan trouw ik
met haar. Onder deze huwelijksvoorwaarde natuurlijk, dat het
knaapje verwijderd moetworden voor de plechtigheid... Wat
trekt die Lucius een lang gezicht? Scheelt er wat aan?' Met
een ruk stond hij op en strekte zich in zijn volle lengte uit, zeer
gebiedend, terwijl hij met de rechterhand herhaaldelijk op de
handrug van de linker kletste: `Dus, Lucius Pontius, het zal mij
aangenaam zijn, de vrouw bij mij te zien, uiterlijk over vijf dagen. De gelegenheid zal zich wellicht nog eens voordoen, dat ik
u ontmoet. U moet mij nu verontschuldigen, ik heb het uiteraard druk vandaag.'
Toen Pilatus, na afscheid genomen te hebben, de deur bereikte, struikelde hij over een zwarte panter, die daar lag te slapen,
achter het gordijn. Het dier blies wel naar hem, maar men had
het de tanden uitgebroken en de nagels afgeknipt. Achter zich
hoorde hij de keizer lachen, hoewel dit ook verbeelding kon zijn.
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Het verhaal over de drie zusters was een fabel; deze ochtend
leefde Caligula werkelijk in grote spanning of Drusilla komen
zou. Na het onderhoud met Pilatus trok hij zich in zijn slaapvertrekken terug, waar hij zich mooi maakte op zijn manier. Voor
de zoveelste maal trachtte hij de snorhaartjes af te knippen, op
rekening waarvan voor een gedeelte dat aspect van `stekelige
melk' kwam; scheren was onmogelijk op die plaats. Maar het
lukte niet, daarom maakte hij de witte vlek hardroze, terwijl de
gelaatstint naar het goudachtige ging zwemen. Over zijn schraal,
ongeproportioneerd jongenslichaam wierp hij een paarsblauwe
mantel.
De afspraak was, dat vrienden van hem de aanstaande bruid
zouden ontvoeren uit het huis van Lucius Cassius Longinus, de
echtgenoot. Dit was louter een formaliteit, en met medeweten
van Longinus zelf, met wie hij op de beste voet stond, die hem
tot op zekere hoogte zelfs op de gedachte had gebracht van dit
bloedschennige huwelijk. Longinus kon Drusilla niet meer aan,
die kat. Hij had gezegd: `U hebt haar zo gemaakt, Caesar, ik ben
geen acrobaat en geen atleet, ik word wat ouder, ik heb het
hoofd niet meer zo vol van deze dingen als vijftien jaar geleden,
dus...' Neen, van de dikke Longinus had hij niets te vrezen.
De ontvoering, die het bewijs moest leveren én van onbedwingbare hartstocht van zijn kant én van hulpvaardige onbesuisdheid
bij de betrokken vrienden, had dan ook een geheel ander doel:
moest eensdeels dienen om de adel en vooral het volk zand in
de ogen te strooien ('de arme oogappel, die tot zulke middelen
zijn toevlucht nemen moet'), anderdeels om de twee eigenlijke
tegenstanders voor een voldongen feit te stellen. Deze tegenstanders waren zijn grootmoeder Antonia, de jongste dochter
van Marcus Antonius, een matrone van de oude stempel, bij wie
hij met zijn drie zusters was opgevoed en die nu in de buurt van
het paleis woonde, in het vroegere huis van Germanicus,—en
de prefect der Praetorianen Naevius Sertorius Macro. Wat men
Pilatus over deze Macro had verteld was niet onjuist: in ruil voor
geheime diensten, waaronder het op de achtergrond schuiven
van Tiberius Gemellus als mederegent nog de onschuldigste
was, had Caligula beloofd na zijn troonsbestijging zo spoedig
mogelijk met Ennia te zullen trouwen, Macro's vrouw; bij Macro
zat daarbij voor, zijn kinderen macht te verschaffen; het praatje
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ging aan het hof, dat Caligula te vreemdsoortig deed om zich
een nakomelingschap te kunnen verzekeren zelfs bij vruchtbare
vrouwen, en hij sloeg zijn invloed op de jonge keizer hoog genoeg aan om hem over enkele jaren te kunnen bewegen zijn
kinderen te adopteren, met kansen op de erfopvolging. Dit
adopteren van kinderen was haast een traditie in het keizerlijk
huis sinds Augustus. Macro nu had Ennia voorgesteld als zijnde
een vrouw kloek voor liefdesnachten, en de oogappel had dromerig voor zich heen gestaard en zich de witomfloerste lippen
afgelikt, hoewel hij beter wist. Hij wist beter, omdat hij zich
reeds zes jaar geleden, even voordat hij geregeld bij Tiberius
op Capri kwam, van Ennia's charmes vergewist had: zelfs beschouwde hij een van Macro's kinderen, een jongetje met een
nogal breed voorhoofd, als het zijne, en, zeer wel op de hoogte
van Macro's bijbedoelingen, leek het hem een omslachtige weg
zijn eigen kinderen te adopteren, hoewel, ware Ennia minder
scheef en minder benig geweest, deze omweg zeker zijn fantasie
zou hebben geprikkeld. Nu mocht een vrouw een figuur hebben
als een maeander, god Amor, gewend om zich in duizend bochten te wringen, zou er raad mee hebben geweten, zo de rest in
orde was; maar deze heupplaten, deze kille wervels, deze spillebenen, en, bij Jupiter, een gezicht zo lang en vaal als van een uit
de onderwereld ontsnapte... Kort en goed, het gehele huwelijk
met Drusilla was niets anders dan een goedburgerlijk middel om
Ennia te ontlopen en Macro te dwarsbomen.
Hij was meer bevreesd voor Antonia. Had hij zijn zin gedaan,
hij had haar al lang laten verbannen, zo niet erger. Deze vrouw,
die in de meest ontstellende stola's het paleis kon binnenruisen
om zich ergens over te beklagen, een lekke goot bijvoorbeeld,
—sindsdien noemde hij haar `de lekke goot', soms met het epiteton `oud' ervoor, was hem een doorn in het oog. Zoals alle oogappels had hij veel doornen; maar Antonia, die zich nog steeds
verantwoordelijk voor hem gevoelde en hem beknorde in het
bijzijn van anderen, was wel een van de ergste, te meer omdat hij
zich, voorlopig althans, niet van haar kon ontdoen. De zoon der
velden had terdege rekening te houden met zijn populariteit;
Antonia nu, schoon weinig geliefd bij het volk, was toch de moeder van de legendarische held Germanicus, en alles wat met Germanicus samenhing, diens aandenken, diens vergiftiging door
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Tiberius, diende hij te ontzien, reden waarom hij ook, een week
na Tiberius' dood, een stormachtige zee had getrotseerd om de
as van zijn twee broers en van zijn moeder Agrippina, slachtoffer van haar hardnekkig voortgezette beschuldigingen tegen
Tiberius, van de eilanden Pandataria en Pontius te halen en
bij te zetten bij de resten der Caesaren, onder het plengen van
tranen. Door deze daad, zo meende hij, was tevens de lafheid
uitgewist met betrekking tot de weldaden van zijn oudoom, die
hij zich zonder enig protest had laten aanleunen; twee keer had
men hem hiervan beschuldigd, vroeger, tijdens drinkgelagen,
en steeds was hij bleek geworden en had getrild, niet van woede,
maar van bijgelovige angst. De beledigers waren overigens al
lang uit de weg geruimd.
Maar ook zonder deze verplichting tot een respectvolle houding had hij Antonia niet in verbanning willen zien op deze dag;
zelfs had hij de argeloze uitgenodigd om het feestmaal bij te wonen. Zijn zucht om haar te tergen won het van zijn beduchtheid
voor de scène die zij ongetwijfeld maken zou, waardoor hij in
zekere zin aan dezelfde logica der gebeurtenissen gehoorzaamde,
die tenslotte tot dit zusterhuwelijk had geleid. Met de grootst
mogelijke gestrengheid door hun grootmoeder opgevoed, waren
Gajus en zijn zusters vooral de eerste, die volwassenen alleen
aanvaardde in de stijl van ontroerd juichende soldaten reeds
vroeg geladen geweest met een haat en een wrok die zij op
kinderlijk-onkinderlijke wijze plachten bot te vieren door elkanders nachtrust te verstoren. Gemeenschappelijk zondigen was
het wapen der machteloosheid waarvan zij zich bedienden; zij
sloegen elkaar, bevuilden elkaar, later leerden zij elkaar ook andere dingen; maar steeds prostitueerden zij zich toch minder aan
elkander dan aan de grootmoeder, die elk ogenblik kon binnenkomen. Was Gajus door haar bestraft, dan kroop hij bij zijn zusters in bed; daar Drusilla de enige was op den duur die zich
nimmer over hem beklaagd had, werd zij zijn lievelingszuster.
Ranselde Antonia hem het bed weer uit, dan ontsnapte hij en
ging gemaskerd de stad in. Eindelijk gingen ook de zusters
's nachts gemaskerd de stad in meestal in Gajus' gezelschap
om Isistempels te bezoeken en andere plaatsen van religieus gesanctioneerde ontucht. Maar ook wanneer zij alleen uitgingen,
kwam het vaak genoeg voor, dat zij zich in het Egyptische duis93

ter plotseling weer in de armen van Gajus bevonden, die zozeer
op de aardige nachtbraaksters gesteld was, dat hij zich door een
of andere welmenende psychopompus naar hen toe had laten
leiden. Van Gajus kwamen zij niet los. Gespeend van alle verbeeldingskracht, zodat zij de wandaden opvatte als kinderstreken, die dus op een bepaalde leeftijd moesten verdwijnen, was
Antonia van dit alles al evenzeer onkundig gebleven als van de
voortgezette verhouding, ook na haar huwelijk, met Drusilla,
voor wie hij bij tijden werkelijk zoiets als liefde gevoelde; zij was
ook een zeer aantrekkelijke verschijning, volrijp, de schoonheid
van Germanicus parend aan een naïeve vrolijkheid: een van die
zeldzame vrouwen die het moment der liefdesextase begroeten
met een boerse schaterlach. Mogelijk, dat Agrippina, die koeler
en verdorvener was, haar zoon Nero zou zij een hartstocht inboezemen, die tot haar eigen dood leidde, hem meer boeide;
maar Ahenobarbus was een geducht heer, en had bovendien de
eigenaardige gewoonte om haar zwanger te maken slag op slag.
Livilla op haar beurt muntte uit door een sadistische kwelzucht,
en leek uiterlijk te veel op hem zelf. Want, hoewel zelfliefde in
deze neiging tot bloedschande ook een rol mocht spelen, een
zekere afwijking van het spiegelbeeld was toch wel gewenst.
Tegen de middag verspreidde zich het gerucht door het paleis, dat Drusilla ontvoerd was. Reeds bevond zij zich in de voorhal, met verwarde haren en een ontblote schouder; met het
zwaard in de vuist stonden de bedrijvers van deze Sabijnse
maagdenroof, bleke, fattige jongelui merendeels, om haar heen,
woedend aangeblaft door Macro, die zijn Praetorianen op hen
los wilde laten. Toen van de andere kant traag en loerend de
Germanen naderden, Caligula's lijfwacht, met de geliefkoosde
speren, die zij als langwerpige kinderen koesterden en streelden,
werd alles snel in der minne geschikt, en wenend van geluk verdween Drusilla naar de vertrekken, die voor haar in gereedheid
waren gebracht en waar oude, dikke negerinnen, verzorgsters
uit haar kindertijd, dansten van vreugde. Caligula hoorde het
goede nieuws, terwijl hij met zijn panter lag te spelen. Voor de
huwelijksvoltrekking was het te laat geworden; hij gaf last met
het feestmaal een uur vroeger te beginnen, Antonia daarvan te
verwittigen, en Ennia tussen Macro en Piso te plaatsen tegenover Drusilla en hem. Toen liep hij de gang op, waar hij al dade94

lijk op hovelingen stuitte, die hem geluk kwamen wensen: praetorianen in volle wapenrusting, waaronder de norse Cassius
Cherea, de krijgsmakker van Germanicus, met alleen maar een
stijve buiging; verder hoge paleisbeambten, senatoren, priesters,
een Isispriester zelfs, een zekere Pabek, een vormloze vetklomp
waarop pientere oogjes bovendreven, zijn bleke vrienden dan
plotseling, wier heldhaftigheid reeds door spotreden was gedempt, en geleerden en dichters die, hoe weinig ook in tel bij
deze keizer, toch vlijtig met de hand onder de toga tastten; één
van hen had in allerijl een ode vervaardigd op de schaking van
Europa. De zoon der velden boog en glimlachte. Maar daar kreeg
hij Macro in het oog, in de achterhoede. De korte, volbloedige
man met zijn slavendrijversgezicht drong zich naar voren, terwijl Caligula aandachtig naar zijn toneellaarzen keek.
`Mag ik u om een onderhoud verzoeken, Caesar?' vroeg de
praefectur praetorio met openlijke woede.
`Graag, Macro. Er zal een kleine staatsraad worden belegd.
Een lichtvaardig besluit wens ik niet te nemen. Over een half
uur in de Marszaal, Piso zal er ook zijn. Hoe zei u, Marcus Numonius Lepidus, dat de auspicia waren?'
Hiermee liet hij Macro met gebalde vuisten staan. Haastig
bracht de aangesproken auguur voor de tweede maal verslag uit.
De auspicia waren gunstig. Gezanten naderden, waaronder kleurige oosterlingen: men riep, dat Artabanus, de Parthen-koning,
op het voorplein was gezien; met ijverig fonkelende ogen wachtte de joodse prins Agrippa, de broer van koningin Herodias,
Caligula's jeugdvriend, op een goede gelegenheid om hem
bruidsjonkerstaal in het oor te kunnen fluisteren; maar Tiberius
Gemellus was hem voor, omarmde Caligula, noemde hem `vader
Gajus',—een blozende, druk onhandige jongen, wiens kortgeknipte haar aan de plechtigheid herinnerde, die hij onlangs had
doorgemaakt: de bekleding met de mannentoga, bij gelegenheid
waarvan Caligula hem als zijn zoon had aangenomen. De voorlopig onschadelijk gemaakte mederegent werd door zijn tweede
vader op beide wangen gekust tegen diens gewoonte.
Een uur later was de staatsraad afgelopen. Behalve Macro en
Piso, de doodsvijanden, namen er vijf van de oudste senatoren
aan deel, die zich bij voorbaat bij ieder huwelijk, als het maar
niet met een jodin was, hadden neergelegd. Van Piso, die hem
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zo gedwarsboomd had inzake de Nazareërs, was hij niet geheel
zeker, maar hij vertrouwde op diens antagonisme tot Macro.
Despoot als hij was, had Caligula hun gezamenlijke instemming
toch nodig met het oog op het volk. Macro nu bracht het dispuut
onmiddellijk op het verval der zeden, de goede oude Romeinse
zeden (zelf was hij van Dalmatische afkomst), waarbij Piso, die
zijn eigen stokpaardje door een ander zag berijden, ontstemd
zweeg, maar toch zweeg. Door de zaal heen en weer lopend,
schijnbaar ten prooi aan een vreselijke tweestrijd, onthulde de
jonge keizer nu de motieven van staatkundige aard waardoor
hij zich had laten leiden bij zijn besluit om aan de inblazingen
van het hart geen weerstand meer te bieden. Deze motieven zou
hij nummeren. (Dergelijke retorische opsommingen behoorden
tot zijn aanwensels.) Primo. Het volk wenst een keizer uit het
bloed van Germanicus. Om dit bloed niet nodeloos te verdunnen... etc. Secundo. De provincies moeten meer autonomie bezitten, daaronder vooral het nuttige korenland Egypte, wil ons
gezag daar niet te gronde gaan aan opstanden. De Egyptenaren
moeten naar de ogen worden gezien. De Egyptenaren hechten
nog altijd aan hun oude dynastieën, waarbij het huwelijk tussen
broer en zuster... etc. Tertio. De neiging tot vreemde erediensten bij het Romeinse volk is onmiskenbaar. Culten verrijzen als
paddestoelen uit de grond. (Hier knikte Quirinius Fannius Piso
toestemmend en liet zijn heldenzangersgezicht glanzen en stromen.) Wat doet men met paddestoelen? Men kweekt de goede
en roeit de giftige uit. Volgens een eerlang te nemen keizerlijk
besluit zal naast de reeds getolereerde Kybeledienst, de Isisdienst de grootst mogelijke vrijheid worden toegestaan. (Hierbij
loensde hij in de richting van Macro, die hem dit om bepaalde
redenen steeds afgeraden had.) Isisdienst... Egypte... Pharao's
en Ptolemeërs... etc. Quarto. De goddelijkheid van de keizer
behoort op een gezondere basis geplaatst te worden, ter versteviging van het gezag. In het bewustzijn van het volk moet de
keizer inderdaad een god zijn, de gelijke van Jupiter. Weten de
heren nog met wie Jupiter getrouwd is? Huwelijken tussen broer
en zuster op de Olympus. Huwelijken tussen broer en zuster
op het Palatinum... etc. Leve Gajus Caesar de zeer Vrome! De
staatsraad was ten einde.
Nu kon het hem niets meer schelen. Hij stak zich in een ge96

waad van oranjekleurige gebloemde mousseline, dat over slordige sandalen golfde, en slenterde luidop zingend naar de particuliere vertrekken van Drusilla, die, bijna geheel ontkleed, gezond
blozend, de ene blonde pruik na de andere proberend tussen
haar negerinnen, net deed of ze hem niet zag. Speels nam hij
een pruik van de kaptafel, zette die op, en begon te koeren als
een doffer. Na Drusilla's gezicht bespied te hebben, sloegen de
negerinnen, tonnen van vrouwen allemaal, uitbundig aan het
dansen en springen, onder ritmisch handgeklap. Zij verstomden
plotseling. In de deur van het kleedvertrek stond Antonia.
Met één sprong was de oogappel, dit samenstel van bonte,
gouden, roze en oranje vlekken, achter de kaptafel. Daar stond
de oude, tandeloos als een sibylle, dreigend met haar stok; tot in
haar uitgebluste ogen trilden de wilde witte haarpieken.
`Gajus,' kraste ze, naderbijkomend, `waar zit de dief? Heb je
je weer in een vrouwenpakje gestoken, vlerk? En jij, Drusilla,
vuile slet, wat moet ik over jullie horen, ontaarde wezens? Vloek
over jullie! Heb ik het kwaad er dan toch niet uitgeranseld?
Hoer! Ja, jij daar, die blote daar, hoer! Niet die negerin daar, maar
jij daar! Hoer!'
`Ik laat mijn bruid niet beledigen, oude kraai,' sprak Caligula,
na eerst nog enig gekoer aan zijn vooruitspringende adamsappel
ontlokt te hebben, `je kunt in je paleis blijven, als het je niet
bevalt. Lekke goot!' Daar de negerinnen weinig Latijn verstonden, durfde hij zich wel te laten gaan. Achter zich hoorde hij
Drusilla's gegiechel.
`Wat moet ik van jullie horen? Beesten! Broer en zuster...'
`Uw eigen vader was met een koningin getrouwd uit een geslacht, waarvan de mannen als kleine knapen waren, wanneer ze
niet bij hun zuster konden liggen. Als het erop aankomt was
Cleopatra groter hoer dan Drusilla, en Marcus Antonius was een
bordeelhouder.'
'Beest!... Dief!...'
Woest strompelde ze op hem af, en er ving nu een achtervolging aan rondom de kaptafel, waarbij de oude vrouw beurtelings
met haar stok zwaaide en erop steunde, en Caligula tergend
langzaam voorthuppelde, dan weer danspassen maakte, in hurkhouding verdersprong, nieuwe pruiken opzette, en bij iedere
rondgang de van het lachen bijna bezwijmende Drusilla voor
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haar achterste sloeg. Hoewel telkens verschrikt naar Antonia
kijkend lachten de negerinnen gehoorzaam mee. Onderwijl zong
Caligula met beverige falsetstem:
Lekke goot, lekke goot,
Gajus in de drop.
Lekke goot, lekke goot...

Hij hield er pas mee op, toen Antonia struikelde en op de grond
viel. Ze was niet bewusteloos, maar had haar been bezeerd. Brullend werd ze weggedragen door twee negerinnen.
`Met die grootmoeder van ons loopt het nooit goed af,' zei hij
nadenkend, `ze mag vanmiddag niet aan tafel komen. Neem die
eerste pruik, Drusilla.'
Terwijl zij zonder te antwoorden haar ogen afveegde, kwam
hij dicht bij haar staan. Hij dacht er niet over haar te omarmen of
te kussen, maar het toilet van een vrouw was een van de weinige
dingen waarvoor hij belangstelling had. Drusilla zei, dat Longinus op het laatst nog gehuild had.
`Had ik dat geweten, dan had ik hem ook gevraagd,' zei Gajus
Caesar, die vol aandacht toekeek. Vlak voor zijn ogen bewoog
zich de blote rug van een der negerinnen. Zonder zich te bedenken nam hij een diamantspeld uit zijn mantel en stak die met
grote kracht in het schoudervlees. De vrouw gilde kort, maar
bleef staan, diep voorovergebogen, alsof ze, levend speldenkussen plots, er nog meer verwachtte. Prachtig vonkte de diamant
op het donkere vlees. Drusilla had haar welgevormde been uitgestrekt om Caligula een trap te geven. Langzaam kwamen de
andere negerinnen erbij, keken naar de keizer op, aarzelden,
strekten hun hand uit, keken weer, trokken dan voorzichtig de
speld eruit. De gestokene bleef staan zoals ze stond, voorovergebogen. Eerst nadat gebleken was, dat zij de speld mocht behouden, begonnen ze allemaal weer te dansen en te springen en
in de handen te klappen.
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VI

`Voor grote vorsten grote maatregelen,' sprak Pabek, de Egyptische priester, en wees zijn volgelingen een tafel aan, waarop
zij een klein notenhouten Anubisbeeldje konden neerzetten. `U
weet, goddelijke Caesar, hoe vasthoudend de demonen zijn,
vooral wanneer zij zich in een edele ziel hebben genesteld.'
Caligula zat op een stoel rond te kijken. Het was het audiëntievertrek, waarin hij ook de gewezen procurator ontvangen had;
daar het nog vrij veel ruimte overliet, ondanks de marmeren
banken en tafels, die grotendeels tegen de muren geschoven
waren, had hij het voor dit doel aangewezen. Reeds vertoonden
zich overal beeldjes van Isis, Serapis, Apis de stier, en van de god

Thót. Papyrusrollen, wierookbranders, koperen kleppers lagen
ertussen. Op de grote tafel, vlak voor de wolvin van het Capitool, stond een beeld van geel Numidisch marmer, dat de liggende Nijlgod voorstelde, omspoeld en beklommen door zestien
kleine jongetjes: symbool voor een vruchtbaar jaar. Schalen met
Nijlwater waren niet vergeten.
`Begrijp me nu goed, Pabek,' zei Caligula met iets klagends
in zijn stem, `dit keer niet de demonen! Je kunt me niet uit het
hoofd praten, dat daar een zeker vertrouwen voor nodig is. Vandaag wil ik niet genezen worden, ik wil alleen zien en horen. Alle
culten heb ik beproefd, ik ben belezen en bezworen, maar ik
houd mijn toevallen en mijn slapeloosheid.'
`Domme Kybelepriesters kunnen niets,' zei Pabek verstrooid,
vaardig rommelend tussen steeds nieuwe en steeds kleinere
voorwerpen scarabeeën, heilige uien, versteende krokodillenexcrementen die hij vanonder zijn witte talaar te voorschijn
haalde en op een bank uitstalde, `wij kunnen alles. En uw belofte
99

om een Isistempel op te richten op het Marsveld vermag meer
dan alles.'
`In ieder geval wil ik niet genezen worden, onthoud dat. Ik
begrijp ook niet goed waarvoor een beeld van Tiberius met zijn
visjes nodig is als je de geest van Germanicus wil bezweren.'
Dit laatste zei hij, wijzend op de Nijlgod, waarover de naakte
jongetjes krioelden. `Visjes' was de naam die Tiberius aan de
jeugdige gespelen gaf met wie hij zich in het bad placht af te
zonderen; hij had veel van dergelijke namen bedacht voor zijn
schanddaden.
`H6, ho, ho,' lachte de priester vreemd hoog, en gaf toen een
onmerkbaar teken aan zijn trawanten, die dadelijk op de buik
neervielen voor de tafel waarop het gele marmeren beeld stond,
litanieën prevelend, afgebroken door tonggeklak. Traag volgde
de vette Pabek maar zij waren allen vet hun voorbeeld, hoewel hij alleen maar knielde; in deze houding volhardde hij, telkens met obscene knipoogjes naar Caligula omziend, tot de anderen uit zichzelf weer verrezen. Hij had een merkwaardig gezicht, Pabek: eivormig met de punt naar boven, terwijl de zwarte
ogen in hun zware, leerachtige oogleden zo hoog lagen, dat het
voorhoofd onmiddellijk in de nek scheen over te gaan. Men zou
nooit op de gedachte komen, dat de man een kaalgeschoren
schedel had. Hij had in het geheel geen schedel. Als om de eivorm niet te verstoren was zijn neus plat en zijn oren lagen vlak
tegen het hoofd.
`Heb ik hem beledigd?'
`Ja, allermachtigste Caesar, maar dat is u toegestaan. Wij beledigen hem vaak zélf. Hij is spoedig te verzoenen. Wilt u hem
nog een keer beledigen? Wij hebben de tijd.'
'Als ik zeker wist, dat het Tiberius was, zou ik hem in het
gezicht spuwen,' zei Caligula peinzend, `dit geldt dan niet wat ik
nu zeg.' Eensklaps draaide hij zich om, hij had een miauwend
geluid achter zich gehoord. Uit een biezen mand stapte een
prachtige vetgemeste kater op hem af, volgens de priesters, die
overigens weinig op het dier letten, een gunstig voorteken.
Sinds de Isisdienst weer toegestaan was, liep dit tempelidiool op
straat gewoon achter zijn meesters, of dienaren, aan; voor mishandeling, zelfs door de bruutste straatjongens, behoefden zij
niet bevreesd te zijn. Dit keer evenwel was het dier in een mand
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vervoerd. Staatsgeheimen dulden geen wandelende katers. De
kater sprong bij Caligula op schoot, in wellust de nagels krommend, die door de dunne stof van zijn tunica drongen. Maar hij
verjoeg die pijniger niet, streelde hem zacht. Een grote krab
over de grijze kop wees op een gevecht met zijn soortgenoten.
`Vechten jullie tempelkatten onder elkaar, Pabek?'
Pabek zweeg. Toen schudde hij, als om Caligula zijn zin te
geven, glimlachend het hoofd.
`Zal ik mijn panter ook voor jullie halen?'
Met de toebereidselen scheen men nu gereed te zijn. Met de
spinnende kat, die niet aan de bezwering deelnam, op de knieën
keek Galigula toe hoe de priesters voor de tweede maal op hun
buik ploften, nu ook Pabek, en lange tijd roerloos lagen uitgestrekt, voor al die kleine en allerkleinste beeldjes en relikwieën
op de marmeren tafels. Het leek wel alsof zij zich in onbeweeglijkheid gelijk wilden maken aan die donkere dingen, zoveel nietiger dan zijzelf; zij schenen zelf ook kleiner, nietiger te worden,
voetvegen voor het bovennatuurlijke, zoals ze daar lagen: alleen
hun kaalgeschoren schedels bleven even groot. Het zwarte verschrompelde mannetje, dat Thót heette, was het voornaamste
voorwerp hunner aanbidding. Thót moest hun inblazingen brengen, te oordelen naar de litanieën, die zij onder het rumoeren

der koperen kleppers aanhieven, en onder het sprenkelen van
Nijlwater, nadat zij weer waren opgestaan. De tekst was Latijns;
Caligula kon vrij behoorlijk volgen hoe Thót aangeroepen werd
om te openbaren, Anubis met de hondekop om door te laten,
Horus om vijandige machten te overwinnen; daarop stegen zij,
in extase, met dwingende keelgeluiden, tot de namen Isis en
Serapis (of Osiris) op, de eerste om te zegenen, de tweede om de
doden vrij te geven uit het duistere rijk, waarvan hij de heerser
was.
`Isis vond u, o Serapis,' intoneerde de hiërarch, begeleid door
gezoem en geklepper van de anderen, `zij heelde de stukken, zij
heelde uw leden, uw geslacht werd hersteld. Isis verzoenden wij;
laat u verzoenen, en heel ons de stukken, heel ons de leden,
herstel het geslacht van de grote held. Herstel de stukken, de
leden, het geslacht van de grote held, de grote held.'
`Niet de leden of de stukken!' fluisterde Caligula, die in het
ritueel geheel opging en nog maar werktuigelijk de kater streelde, `hij werd vergiftigd!'
IOI

Zonder zijn gezang te onderbreken knipoogde Pabek geruststellend. Het imposante aan de man was, dat hij zich dit veroorloven kon zonder belachelijk te worden, ook voor een minder
overgegeven toeschouwer dan de jonge keizer. Maar nu was de
gebarentaal aan de beurt. Terwijl de helpers wierook ontstaken,
op drie verschillende plaatsen, niet ver van elkaar, strekte Pabek
beide armen uit, zegenend, bezwerend of gebiedend, en vulde
zijn gehele lichaam met energie. Zijn hoofd stond op barsten, als
een bebroed ei, de ogen puilden uit, dwingend, woedend, maar
kalm; hij ging op de tenen staan, haalde met machtige grepen
onzichtbaarheden uit de lucht naar zich toe, zond andere onzichtbaarheden uit, dwars door de drie rookkolommen, die zich
verenigden, door elkaar heen spiraalden, of plotseling neersloegen als in gebed voor het onzienlijke. Zoete geur vulde het vertrek. Maar de bezwering ging niet vlug genoeg. De anderen
moesten helpen, Pabeks kracht, waarin hij zijn liefde, zijn haat,
zijn machtsgevoel, zijn ijverzucht, zijn domheid, zijn wijsheid,
zijn lichaamswarmte en de adem van zijn beenderen en ingewanden had gelegd, moesten zij ondersteunen door bedekte,
daarna al openlijker dreigementen tegen de beeldjes: `Zijn jullie
goden? Excrementen zijn jullie! Jullie kunnen niets! Vooruit, onnut tuig, maak ons niet te schande, laat de held door! Opgepast,
anders geven we jullie slaag, kleine misbaksels!'... Eensklaps,
boven deze kibbelachtige bevelen uit, slaakte Pabek een verscheurend geloei, als van een woedende stier, strekte beide armen naar voren alsof hij vallen zou en bleef zo staan, met gebogen hoofd, geknakt. Achter de wierook was de materialisatie
zichtbaar geworden. Een vaag zijdeachtig glanzende gedaante in
ruwe omtrek, een romp, een mens, een man, zweefde als behoedzaam in de richting van de wierook.
`Is dit mijn vader, Germanicus?' prevelde Caligula, die onmiddellijk was opgesprongen, zodat de kater op de grond gleed
om even later zijn plaats in te nemen op de stoel.
`Hij is het,' loeide Pabek zacht.
`Kan hij spreken, kan hij ,mijn vragen beantwoorden? Is zijn
schim verzoend? Heeft hij geleden? Vergiftigde Tiberius hem?'
—Hij was diep geschokt, niet zozeer door schuldgevoel of door
de vluchtige gedachte, dat deze gedaante toch nog de schim van
Tiberius kon zijn in plaats van die van Germanicus, als wel door
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het besef, dat de voorspelling nu uitgekomen was: jaren geleden
reeds hadden verschillende orakels, waaronder dat van Fortuna
in Antium, waaraan hij zelf grote waarde hechtte, de verwachting uitgesproken, dat Germanicus terugkeren zou; in letterlijke
zin werd deze verwachting vooral gedeeld door de legionairen.
Als kind had Caligula veel van zijn vader gehouden (van zijn
moeder nauwelijks); maar deze terugkeer, dit trage voorwaartszweven, in de wierook nu, straks aan deze kant ervan, zo machtig, zo geliefd bij het volk en het leger, waarop hij, de zoon,
steunde... Hoe groot was zijn verlichting, toen het fantoom in de
kronkelende rookwolken oploste en spoedig verdwenen was.
Pabek, een gewone listige priester weer, die met geblaas het
zweet van zijn voorhoofd-nek veegde, legde uit, dat de schim er
nog was, maar onzichtbaar, in de rook. De grote Caesar mocht
nu vragen stellen, waarop de wierook antwoorden zou, ingewikkelde figuren beschrijvend. Pabek zou die figuren duiden en het
antwoord overbrengen. De schim had zeer veel geleden, geloofde Pabek. Het was een ongewone schim.
`Heeft mijn huwelijk met uw dochter, mijn zuster, uw goedkeuring?' vroeg Caligula met vaste stem. Hij geloofde er nog
maar half in, nu hij de gedaante niet meer zag.
`Ja,' murmelde Pabek, de ogen strak op de wierook gevestigd,
en met zijn dikke wijsvinger een klutsende beweging natrekkend, die zich daar wellicht had voorgedaan.
`Zal mijn regering gelukkig zijn?' Hetzelfde bevestigende
antwoord.
`Zijt gij verzoend, met betrekking tot mij, met betrekking tot
de dood van Agrippina en mijn beide broers, die ik ongewroken
liet, maar wier as ik onlangs in een zware storm naar Rome heb
vervoerd?'
Hierop scheen het antwoord uit te blijven of moeilijk af te
lezen te zijn; Pabek tuurde en tuurde, schetste, al ongeduldiger,
een paar korte probeersels van krullen in de lucht; eindelijk
keerde hij zich tot de vrager en zei, dat het antwoord later gegeven zou worden.
`Bij Jupiter, wat een omhaal,' bromde Caligula ontstemd en
kwam wat naderbij, als om Pabek te helpen bij het ontcijferen.
De vierde vraag luidde: `Zal ik bij mijn leven de macht en de
heerlijkheid der goden deelachtig worden?'
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`Ja, zo gij Isis en Serapis in ootmoed dient.'
`Zal de joodse vrouw, die mij reeds éénmaal bezocht heeft, mij
daarbij kunnen helpen?'
`Zo gij haar liefde weet in te boezemen, ja. De heilige resten
van Serapis werden gezocht door Isis, die over zee kwam. Gij
zult moeten lijden als Serapis.'
Op dit ogenblik wees een der priesters met een kreet van verbazing op dat gedeelte van de marmeren tafel, achter de wierookbranders, waar de schim zich het eerst had vertoond. Pabek
schoot toe, gevolgd door de keizer. Er schemerde daar iets goudachtigs, als een kroon. Wat zij te voorschijn haalden, Caligula
met trillende vingers, was een metalen lauwerkrans, waarvan
het verguldsel dof was geworden. Onder de lauwerkrans lag een
stuk papyrus, beschreven met enkele hiëroglyfen, in houtskool.
`Herkent u het, edele Caesar?' vroeg Pabek.
`Hoe komt dat hier?!'—Alsof dit het spook was dat voor hem
was bestemd, zo staarde hij op de lauwerkrans.
`Wij zijn toch geen goochelaars,' zei Pabek sussend.
Nu werd hem ook het papier met de hiërogliefen onder de
neus gehouden. Maar hij lette er niet op, zo geheel verzonken
was hij in de aanblik van het gouden ereteken, dat Germanicus
op zijn triomftocht naar het Capitool gedragen had, na de grote
Germaanse overwinningen, nu precies twintig jaar geleden. Als
kind had hij er vaak mee gespeeld, later was de krans verloren
geraakt. Voor zijn geestesoog doemde het versierde vierspan
weer op, de twaalf lictoren, de soldaten, de vaandels, de geketende krijgsgevangenen, en boven alles en voor alles Germanicus
zelf, in goudgestikt staatsiegewaad, nobel en geliefd, Germanicus, van wie hij niets anders dan het brede voorhoofd had geerfd.
In een instinctief gebaar, alsof de krans hem te zwaar geworden was, reikte hij hem aan Pabek over, en vroeg naar de betekenis van de letters. Pabek was wel zo goed ze in het Latijn te
vertalen:
`Mijn schim zal verzoend zijn op de dag, dat Tiberius Gemellus, de kleinzoon van mijn moordenaar, sterft door de schuld van
Naevius Sertorius Macro.'
Enige minuten later verlieten de Isispriesters het paleis, beladen met geschenken en met hun heilige zaken, waaronder een
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biezen mand met een dikke kater erin. Zij geleken op kooplieden, die een goede slag hebben geslagen.
Toen de gewezen procurator zich op die bewolkte ochtend weer
naar zijn villa had laten dragen, was hij aan een wanhoop ten
prooi geweest, die slechts getemperd werd door vermoeidheid
ten gevolge van veel te veel woorden. Hij sloot zich in zijn werkkamer op en dacht na. Dit nadenken kostte hem moeite. Pilatus
kon alleen denken, en spreken, al handelend, niet als alles afgelopen was, zoals in dit geval. Zijn rol was immers uitgespeeld,
—of neen: hij mocht er nu voor zorgen, dat Maria er behoorlijk
uitzag voor haar tocht naar het paleis; hij mocht zijn draagstoel
aan haar afstaan... Zozeer had het bliksemsnelle en gevarieerde
reageren, de hondsheid en de onbetamelijke spot en de woordenlegioenen waarover die man beschikte hem overbluft, dat
hij er waarschijnlijk ook niet aan zou hebben gedacht weerstand
te bieden, indien zijn verhouding tot Maria niets te wensen
overgelaten had. Dit was een axioma voor hem. Maria moest
naar Caligula; wilde ze niet, dan zou hij er haar desnoods met
geweld heenbrengen; hier hoefde verder niet over te worden
nagedacht, de grote vraag was wat er daarna gebeuren zou.
Dat de keizer zich tevreden zou stellen met enkele welmenende,
al of niet van te voren geprepareerde vragen betreffende die
vervloekte gekruisigde, leek hem weinig aannemelijk. Die vragen zou hij wel stellen, maar dan brak hij toch op een of andere
manier los, en eiste misschien de schandelijkste dingen. Er was
genoeg over zijn praktijken met vrouwen bekend; zijn tegennatuurlijke neigingen, die hij zo opzichtig uitte, waren grotendeels komedie, brutale hoon, naaperij van oom Tiberius. Deze
Caligula, hoe ook zijn roep mocht zijn, welk een enthousiasme
hij ook bij de bevolking mocht opwekken, was een slecht mens,
Pilatus stootte deze niet van moralisme, doch van antiek lichamelijke minachting getuigende woorden, waarmee hij zijn geheim gefascineerd-zijn door de zoon der velden bemantelde, bij
zichzelf uit met de verontwaardiging van een braaf soldaat wie
sommige dingen over de schreef gaan, en aan slechte mensen
wenste hij Maria niet af te staan! Verder aan iedereen, alleen
niet aan schimmen en slechte mensen. Terwijl hij zo peinsde,
bestonden er voor zijn ongecompliceerde geest tussen Jezus van
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Nazareth en Gajus Caesar Caligula slechts uiterst onbeduidende
verschillen. Beiden waren hem op een andere wijze de baas geweest door list en bedrog en komedie, beiden sloegen wartaal
uit, en beiden verdrongen hem bij Maria, niet zoals de ene minnaar de andere verdringt, niet als zijn geloken, maar als... ja, als
wat? Als demonen, als schimmen, ja, als schimmen en slechte
mensen, zo was het nu eenmaal. Verder wist hij er ook niets van,
hij was nu eenmaal niet op de wereld om onbegrijpelijke dingen
te begrijpen... Een ogenblik kwam het bij hem op met Maria te
vluchten. Ergens heen, niet naar Palestina natuurlijk, neen, ver
weg, ver buiten de grenzen van het Romeinse rijk, naar de Parthen, of naar de Sarmaten, of naar de bronnen van de Nijl, om
Phoenix te worden, ach, Flaccus, oude rover, dacht hij nu, zat
ik nog maar rustig met jou te praten bij je papyrusrollen waaraan
de muizen hebben geknaagd. Nu knagen ze aan mij,—muizenissen in die stevige schedel, vervloekt! Kon ik die spring-in-'tveld maar eens tot een tweegevecht uitdagen, in de arena. Maria
op het podium, de geschorste procurator tegen de gekke keizer,
ave Caesar... Als ik Barachius niet geholpen had, had ik het nu
rustiger. De rennen, de memoires, goede bordelen, of een 'slavinnetje', nooit had ik verwacht, dat mijn leven anders zou
worden dan zo. Waarschijnlijk is het onder alle omstandigheden
verkeerd om een jood te helpen, ik had dit niet moeten doen, ik
heb het vroeger immers ook niet gedaan... Het ontvluchtingsplan was alweer verdwenen. Hij wist, dat het vrij gemakkelijk
uit te voeren zou zijn; zelfs zou hij zich wel ergens in het Romeinse rijk kunnen schuilhouden, onder een andere naam; maar
hij had er de energie niet meer voor, niet de lust. Hij zou immers
vluchten, niet alleen met Maria, maar met een derde erbij. Twee
mensen, en een bloedloze schim, een spook. Bovendien zou Maria, die die man nog altijd zocht, misschien niet eens meewillen.
En dan was het ook zeer goed denkbaar, dat zij tegen een bezoek
aan Gajus niet het minste bezwaar had...
Maar hierin vergiste hij zich. Na lang gedraald te hebben zei
hij haar alles na het avondeten, zonder iets van zijn boze vermoedens te laten doorschemeren. De keizer wenste haar te zien, of
te spreken, om die en die reden. Dat was een eer. Een grote eer.
Over vijf dagen wenste hij dit, uiterlijk, maar zij kon ook eerder
gaan. Misschien was het beter, wanneer zij eerder ging. Deze
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woorden sprak hij uit, in militaire houding voor haar staand,
alsof hij van zichzelf een feilloos ambtelijk instrument gemaakt
had. Haar `gaan' en `eerder gaan' kreeg in zijn mond de klank
van iets geheel anders; waarlijk, het had de schijn alsof hij haar
als zijn huisgenote schorste, voorlopig... Om het even of zij het zo
opvatte, de blik die zij hem toewierp had niet erger kunnen zijn.
Zij sprong op, hij dacht, dat zij hem zou aanvliegen, maar toen
kwamen haar woorden, gloeiende woorden: dat ze dit niet van
hem verwacht had, dat hij genoeg van haar had, haar aan de
keizer, een jongen nog, had verkocht of verkwanseld in ruil voor
zijn handhaving als procurator, dat ze hem doorzag! Zij raasde
nog door, toen hij al lang in elkaar gezakt in een stoel hing,
krachteloos en suf, weldadig slaperig bijna alweer. Deze scène
gaf hem de genadestoot, voelde hij. Dit was het einde. Laat haar
het huis in brand steken, afbreken... Toen hij opkeek, stond
ze over hem heengebogen, met pijnlijk vertrokken mond. Hij
greep haar hand, week gebaar zonder betekenis, zag haar toen
bij zich op de knieën vallen, óók zonder betekenis, dwaze komedie wellicht, zoals al deze mensen dwaas komedie speelden,
maar toen vernam hij nieuwe woorden: woorden die alles voor
hem veranderden, betuigingen van liefde voor deze man Pilatus
met de gladiatorenkaak en de kuil in de kin en de blauwe ogen
van zijn Gallische grootvader, woorden vol goedheid voor deze
twijfelachtige procurator, die nooit procurator had moeten worden en zeker niet van zo'n `moeilijk land' als Judea en Samaria,
voor deze beer en deze schelm, die jonge keizers niet eens aan
kon. Hoe langer zij sprak hoe meer hij voelde, dat hij dit alles
inderdaad was, maar dat hij haar opgevrolijkt moest hebben met
zijn grapjes. Hoe was het anders te verklaren, dat ze van hem
hield, zei van hem te houden, van hém alleen van alle sterfelijke mensen, en dat ze liever de kans wilde verspelen die ene
onsterfelijke ooit weer te ontmoeten, liever zelf wilde sterven,
dan hem verlaten voor een ander. Wat hij van haar dacht? Nooit
had ze met twee mannen tegelijk geleefd, niet omdat het zondig
was, maar omdat ze vergaan zou. Deze toespeling op haar verleden, verzakelijkte alles weer; ze lieten elkaar los, en hij kon
weer denken, zich verwonderen bijvoorbeeld over de geestesgesteldheid van vrouwen, die zelfs een bezoek aan een keizer,
die als de zeer goede en de zeer vrome en de zoon der velden
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bekend stond, Maria kon onmogelijk veel méér van hem weten, zelfs zijn aanwezigheid in het Nazareërhuis had hij haar
verzwegen, onder het gezichtspunt moesten opvatten van aanranding, verleiding, rustbedden en eindeloze nachten. Ofhad ze
zijn gedachten zo goed geraden?...
`Hij wil toch alleen maar over die onbegrijpelijke zaken horen,' zei hij, met een poging om de oude toon te hervinden,
`ofschoon: Tiberius nam mij Claudia af, Caligula zou het wel
eens met Maria kunnen doen. Deze keizers doen waar zij lust in
hebben, niemand houdt ze tegen. Maar het is nog niet zover.
En begrijp dit goed van me: Tiberius was ik dankbaar, achteraf,
—Caligula zou ik het niet zijn...'
Toen zij enige uren later ieder in hun eigen kamer waren,
hinderde hem de matheid dezer woorden. Natuurlijk, hij had
haar dadelijk het ontvluchtingsplan moeten voorleggen, haar
verzekeren, dat hij desnoods voor haar sterven wilde, zoals zij
voor hem. Mogelijk had Claudia hem bekoeld, terwijl hij tegen
haar sprak... Afgesproken was nu, dat zij in elk geval gaan zou,
om Caligula's toorn niet op te wekken, en wel over vier dagen;
zij had hem plechtig verzekerd, dat ze zich niet tegen haar wil
zou laten dwingen, liever vermoordde ze die man. Zij was een
vrije joodse vrouw; niemand kon er zich op beroemen haar wil
gebroken te hebben, ook al had ze betaling aangenomen in verschillende vorm. Van haar voornemen om een scherpe dolk in
haar gewaad te verbergen had hij haar afgebracht door middel
van humoristische drogredenen en het opzetten van steile schrikogen, die haar hadden doen lachen, en hoe mooi was ze niet
geweest toen, mooi op haar bepaalde manier! Ja, hij hield van
haar en bewonderde haar. Maar, terwijl hij zo een hele tijd nog
slapeloos naar de drie cypressen lag te turen, de drie nog steeds
niet omgehakte cypressen, merkte hij welke nieuwe wijziging er
in zijn gemoedstoestand plaatsgegrepen had. Hij was er de man
niet naar om dit te ontleden of er ook maar veel aandacht aan te
schenken, maar het was duidelijk: hij voelde zich tegelijk veel
gelukkiger, tevreden en ontspannen zelfs, als na een geslaagde
liefdesnacht, én aanmerkelijk veel minder gebeten op Caligula
om wat hij met Maria voor had! Geen moment stelde hij zich
voor, dat zij ongeschonden uit dit avontuur zou komen, indien
Gajus er anders over beschikte. Dolken waren onzin. In zoverre
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was er niets veranderd. De verandering voor hem bestond hierin, dat ze gezegd had van hem te houden, en hij geloofde haar.
Hij kon tenslotte onderhoudend zijn, wanneer hij wilde; al die
joodse vrouwen waren verliefd op hem geweest, of hadden gedaan alsof, hetgeen toch onmogelijk was, als men niet een béétje
voor iemand voelde. Maria hield van hem als het enige sterfelijke
mannetje onder de zon, ha, ha; het enige aangename en springlevende kereltje in de gehele orbis Romanum,—de onsterfelijke
mannetjes, gekruisigde joden van vier jaar geleden en dergelijke
grappenmakers niet meegerekend, dat sprak vanzelf. Men moet
niet te veeleisend zijn, dat had hij zelf tegen de Nazareërs gezegd, en de keizer, een der vele sterfelijke mannetjes die al op de
loer lagen, had het aangehoord!... Zo hoonde hij zichzelf, met
bittere gedachten vol zelfkwelling, maar in zijn gevoel lang niet
ontevreden, en vooral met een eigenaardig soort goedig leedvermaak wat haar betrof. Want het liefste wat men heeft in de
afgrond te stoten schenkt een groter genot wanneer aan de
wederliefde de laatste toets der volmaaktheid geweigerd wordt
dan wanneer die wederliefde geheel ontbreekt.
Gedurende de vier dagen, die nu verstrijken moesten, ontliepen zij elkaar, schuw, als met een slecht geweten. Wat zou er
ook te zeggen zijn? Terloops hield hij, toen Maria uit was, een
inspectie in haar kamer, om te zien of haar kleren mooi genoeg
waren. Ja, zij waren mooi, en talrijk, Barachius had daarvoor gezorgd. Byssus, zijde, purper en amethistpurper, een grote kist
vol, daarnaast reukwerken, en sieraden en edelgesteenten die
zij nooit droeg. Het was de staat van een joodse prinses. Het
deed goed aan het hart, dat zij Barachius en hem bij keizer Caligula niet te schande zou maken.
Eenmaal begonnen met dit onschuldige spioneren, zette hij
het in andere richting voort. Daar zij gezegd had de stad te willen zien, reeds bij Barachius was zij hiermee begonnen, en hij
begreep maar al te goed haar beweegredenen, had hij zijn
draagstoel te harer beschikking gesteld, en ging zelf te voet of
huurde er een. Reeds op de tweede dag kon hij de verleiding
niet weerstaan, en vernam nu, na een der Syrische dragers rijk
beloond te hebben, dat Maria zich bijna uitsluitend in de arme
jodenbuurt liet ronddragen aan de overkant van de Tiber, schijnbaar doelloos, en zeker zonder enige bijzondere voorkeur voor
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straten of stegen of een bepaald huis. De straat van de Nazareërs
waren zij zelfs bij toeval nooit doorgegaan, geen enkel bevel dat
met die straat in verband kon worden gebracht had zij geuit.
Hoe goed zich dit alles ook rijmen liet met wat zij hem over haar
verhouding tot de Nazareërs had verteld, in zijn geest legde zich
toch een band tussen deze tochten en het huis, waar hij Gorion
en de zijnen had uiteengezet wie Jezus was en hoe hij er uit zag.
De twee enigen, wellicht, in geheel Rome, die de gekruisigde
van aangezicht tot aangezicht hadden aanschouwd, kwamen in,
doolden door dezelfde buurt: een zinneloze overeenstemming,
niets anders, maar toch een overeenstemming...
Het laatste bewijs daarvoor, dat zij zich aan de Nazareërs inderdaad niets gelegen liet liggen, werd geleverd door haar koele
verstandhouding met Harpocras. Zij was niet onvriendelijk tegen de Griek, maar negeerde hem, onopvallend. Van zijn kant
behandelde Harpocras haar met respect. Zijn nasporingen voortzettend, en ook nieuwsgierig of Harpocras op haar zijn zendelingsneigingen niet had botgevierd, zoals blijkbaar op het overige personeel, bij een der slaven had hij alreeds zo'n blauwe,
rimpelige vis tussen duim en wijsvinger ontdekt; twijfelachtige
aanwinst voor het hengelcollege, want deze slaaf was de domste
en luiste van de kleine troep, vroeg hij er openlijk naar, waarop
Harpocras niets anders zei dan dat het nieuwe evangelie zich
allereerst onder de armen en lelijken, de zieken en mismaakten
en de grootste zondaars verbreiden moest, eerst later onder de
rijken, machtigen en gezonden. Het trof Pilatus aangenaam, dat
hij Maria niet onder de zondaressen scheen te rekenen; zijn gedrag bij het passeren van de Syrische danseressen in het Circus
Maximus had hem met een zekere achterdocht vervuld op dit
punt. Maar Harpocras sprak zeer openhartig over Maria; dit was
geen vrouw voor de nieuwe leer, zij was te mooi en te jong, zij
had niet geleden, hier glimlachte Pilatus, en zijn glimlach verbreedde zich, toen de Griek eraan toevoegde, dat zij van het
leven genieten wilde; hiermee doelde de povere mensenkenner
zeker op die dagelijkse tochten met de draagstoel... Maar daar
hij zich toch verveelde en in de memoires tot een punt was genaderd waar de paleisintriges rondom koning Herodes Antipas
te veel vergden van zijn denkvermogen, en hij kon deze episode toch ook niet uitsluitend vullen met de erotische munt die
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hij uit dit alles geslagen had, liet hij Harpocras verder vertellen, nu over de voortgezette twisten onder de Nazareërs, tussen
joden en Grieken, en dat niet alleen over de besnijdenis, haastte
de vrijgelatene zich te verzekeren. Pilatus slikte zijn kwinkslag
in, en vroeg naar de mogelijkheid in het algemeen van twist
onder adepten der liefde. Of ze niet bang waren, dat Jezus hen
straffen zou, wanneer hij terugkwam? Hierop zweeg Harpocras
eerst, en ging toen voort de joden de schuld te geven, die niet de
goede Nazareërs waren; de heer had gelijk, twisten moest men
niet, maar de joden deden het, en men kon zich niet alles laten
zeggen. Zo onverdraagzaam was Gorion, daarin bijgestaan door
Saphira, die een uitermate scherpe tong had, dat hij zelfs de
waarde der bekeringen in Antiochië na de aardbeving in twijfel
trok, alleen omdat de gemeente daar uit gewezen heidenen,
joodse bekeerlingen bestond, geen echte joden; predikte Asyncritus nu onder de schare, dat er weer duizend bij gedoopt waren, dan zei Gorion de volgende dag: tien, broeders, tien, tien
zwakke vaten, en tegenspreken kon men ook niet, want niemand was in Antiochië geweest. Voor de gelovigen zou het een
zegen zijn, indien Gorion maar tot de synagoge terugkeerde; er
werd ook genoeg drang op hem uitgeoefend van de kant van de
gerusiarch; hij was schoenmaker, maar geen jood zou schoenen
bij hem bestellen, en vaak werd hij gescholden en met stenen
gegooid. Op Pilatus' vraag hoe het met de buren afgelopen was,
deelde de Griek mede, dat dezen inderdaad kamers waren toegewezen in een ander huis; men zou dus menen, dat Gorion nu
ongestoord slapen kon. Was het maar zo! Juist deze slechte slaap
van Gorion begunstigde geschillen en scheuringen. De slaap was
de grote verzoener, een broeder van de heilige geest; was het
duizendjarig rijk eenmaal gesticht, iederéén zou slapen. Gorion
had geslapen op een lege verdieping, alleen met zijn dochter,
beschermd door gebeden, gesterkt door een innige liefdesmaaltijd,—maar de kreet was door hem gehoord, op precies dezelfde
wijze, uit de kamer der joden, in het holst van de nacht. Hoe
teleurstellend moest dit ook voor Lucius Pontius zijn, hun weldoener! Een kreet was het, rauw als van een roofvogel, opstijgend
als uit de hel, en Gorion ook naar die hel mee terugtrekkend,
wanneer men zijn visioenen geloven mocht: in een klamme,
donkere ruimte, waarin zijn geest verzonk, terwijl zijn lichaam
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bewusteloos terneder lag, lijkbleek en met naar boven gedraaide
ogen. Men meende die ruimte te zien, als men hem zo zag liggen. Altijd hetzelfde bericht: hij stortte neer in de hel, mijlen
diep, maar zonder duivels of gemartelden te ontwaren; dan
kwam er vaal licht, en zwijgend werden door onzichtbare wezens
toebereidselen getroffen om Jezus, de zoon des mensen voor de
tweede maal te kruisigen. Of hij zich reeds eerder in de hel had
bevonden dan wel tegelijk met Gorion erheen was gesleept, kon
deze niet verklaren; hij zag geen duidelijke beelden, op de kruisiging na, die ook nog vrij schimmig bleef; maar de angst, door
val en visioen bij hem opgewekt, was zo vreselijk, zo onmenselijk en verstandbenevelend, dat men er zich niet over verbazen
mocht, dat die zich overdag in andere vorm voortzette, dat hij
zich Jezus beurtelings dacht als een van nacht tot nacht gemartelde ziel in de hel, gemarteld door de god der joden, die
hij verraden had, die zeker Gorion zelf verraden had, of voorbestemd om inderdaad onmiddellijk weer gekruisigd te worden,
fatale herhaling, waaraan geen mens weerstand zou kunnen bieden, zodra hij zijn zegevierende intocht zou houden ter stichting
van het Koninkrijk Gods. Volgens Harpocras waren dit godslasteringen, die men verontschuldigen moest, evenals de zelfmoordgedachten, die Gorion van tijd tot tijd uitte. Het was begrijpelijk, dat hij onder de breuk met zijn geloofsgenoten leed,
en dat zijn angst voor de joden angst verwekte voor wat diezelfde joden met zijn Heiland hadden gedaan; zelfs vermoedde
Harpocras, dat een of andere jood hem wel eens toegevoegd kon
hebben: `Jullie Jezus is niet in de hemel, maar in de hel' of: `Als
hij ooit waagt terug te komen, kruisigen we hem wéér.' Want
deze joden waren vreselijke mensen, die hij, Harpocras, in de
buitenste duisternis wenste waar geweend werd en de tanden
geknarst.
`Maar jullie man was toch zelf een jood?' vroeg Pilatus dan
verbaasd. Erg geschokt door wat de roodharige Gorion te verduren had voelde hij zich niet. Waarop Harpocras uiteenzette,
dat Jezus een jood geweest was, maar als hemelse Messias tot de
rechterhand des vaders was verheven, waar geen sprake was van
jood of niet-jood. Dit had Asyncritus hun uitgelegd. De joden,
die later aan de buitenste duisternis ontsnapten, zouden ook
geen jood meer zijn. Men was een jood of men was het niet,
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dacht Lucius Pontius nu waarschijnlijk; maar deze stelling gold
niet in het Koninkrijk Gods; daarom kon men evengoed volhouden, dat geen jood in de hemel kwam als dat ze er allemaal in
kwamen, met enkele uitzonderingen, of veel uitzonderingen;
maar dit waren nu juist niet de dingen waarover men het met
Gorion eens kon worden. Overigens moest Pilatus niet menen,
dat de joden in de kleine gemeente de enigen waren die geschillen verwekten of aanstoot gaven; wat voor hen tenminste gold:
dat ze een onberispelijke levenswandel leidden, gold alvast niet
voor de jonge Griek, genaamd Felix, over wie hij Pilatus reeds
eerder gesproken had, en de Romeinse slaaf Boter. Alle anderen
waren rechtschapen, en gedeeltelijk zelfs engelen, zoals Tryphena en Tryphosa, aan wier kunst van ziekenverpleging alleen
afbreuk werd gedaan, doordat zij elkaars lijders wilden afsnoepen en elkaar potjes zalf en flessen olie uit de hand stootten.
Over Boter, het dikke mannetje, dat worst gestolen had uit het
gemeenschappelijk bezit, kon Pilatus zelf oordelen; dit was ook
de zonde van deze parasiet: zijn zonde was de vraatzucht. Vaak
moest hij gedwongen worden zich te kastijden, wanneer tegen
het einde van de week weer eens bleek, dat er ten gevolge van
zijn herhaalde diefstallen niet genoeg voedsel was voor de zwakke, ondervoede vrouwen. Dan beloofde hij beterschap, maar de
zonde was sterker dan Boter zelf. Erger nog dan Boter was Felix,
die die avond niet aanwezig was geweest. Harpocras zou zich
schamen, warsneer hij zeggen moest waar men Felix had kunnen
vinden. Hij was een klein schrijvertje bij een paardenhandelaar;
Harpocras verdacht hem ervan, dat hij zich bij de Nazareërs aangesloten had om hun vrouwen en meisjes te kunnen verleiden;
zijn zonde was de onkuisheid. Gorions dochter had van hem te
lijden gehad, en wie al niet. Bovendien was hij brutaal; waarschijnlijk zou hij om deze ondeugd, die op verstoktheid duidde,
wel spoedig uitgestoten worden; het was ook een fout geweest
hem in de gemeente op te nemen, maar in het begin had men
niet al te kieskeurig kunnen zijn. De antwoorden, die hij Gorion
gaf, wanneer deze de besnijdenis aan de orde stelde, zou Harpocras niet graag herhalen; maar dit alles werd nog overtroffen
door zijn repliek, toen Gorion hem weer eens verweten had in
het circus te zijn geweest. Degelijke mensen, zoals Lucius Pontius, gingen daarheen voor de rennen, Felix daarentegen had
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enkel de Syrische vrouwen aan de ingang in het hoofd. Gorion
nu was zo kuis, dat hij deze vrouwen, ook al sloeg men hem, niet
over zijn lippen zou kunnen krijgen; wanneer hij bij het gemeenschappelijk biechten en bespreken der zonden Felix dus met
woorden tuchtigde, noemde hij alleen de rennen, die verderfelijk waren. Wat antwoordde daarop de rampzalige? `In uw eigen
boeken, vader Gorion, staat geschreven, dat de profeet Elia in
een vurige wagen met vurige paarden ten hemel gevaren is, en
wilt u nu de rennen verdoemen?' Juist deze toespeling op de
hemelvaart, al was het dan maar die van Elia, moest voor Gorion,
die met deze dingen rondliep, bijzonder pijnlijk zijn, zo ook
Felix' opmerking, toen Gorion eens aan de broeders bekend had
's nachts niet door de kreet, maar door een succubus te zijn bezocht, waarschijnlijk Lilith, de verleidster van Adam. Men moest
een wellusteling en daarbij een harteloos mens zijn om de woorden te kunnen uitdenken: `Daar heb ik ook altijd last van, vader
Gorion, als u me dwingt 's avonds thuis te blijven.' Gewoonlijk was dit het beslissende punt in het gesprek tussen Pilatus en
de Griek. Verhaalde de laatste nog meer staaltjes van Felix' onbeschaamdheid, dan bleef zijn meester luisteren; keerde Harpocras terug tot de kreet en de kruisiging in de nacht, dan gaapte
hij en stelde het vervolg uit tot een andere keer. Hij ging dan
kijken of Maria er al was.
Zo groot was zijn slaperigheid geworden tegen dat zij van haar
bezoek in het paleis terug kon worden verwacht, dat hij niet
eens zijn ogen opende, toen hij de voetstappen der dragers op
het atrium opving. Slaap was zijn behoud op beslissende momenten, ongeveer als bij de Nazareërs in het duizendjarige rijk.
Hij had haar geen uitgeleide gedaan, en toen zij binnenkwam,
dacht hij inderdaad te dromen. Dat ze zo mooi kon zijn, juist nu.
Het haar in een wrong, diamanten erin; het kleed geplooid zoals
op oude afbeeldingen van Romeinse vrouwen; en pantoffels met
parelen; en tussen diamanten en parelen overal nieuwe glans,
kleurig en beknopt. Neen, doordromen maar, niet luisteren.
Zij stelde hem onmiddellijk gerust. Zeer goed ontvangen had
de keizer haar; geen enkele dubbelzinnigheid was haar in het
gesprek opgevallen! Hij had op haar de indruk gemaakt van een
verlegen jongen, dromerig verzonken in eigen gedachten, en
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dan zo onaantrekkelijk, met die grijze vlek aan zijn lippen; een
arme jongen misschien wel. Pilatus, wiens vreugde zich bijna in
capriolen ontladen had, sprak haar niet tegen; want reeds begon
zijn eigen audiëntie zich te vervormen naar haar verslag; wellicht was alles toch anders gegaan dan hij zich nu herinnerde; de
keizer had hem niet bedreigd, o neen, dat waren grapjes van
iemand die, verlegen tegen vrouwen, onder mannen loskomt!
Soldatengrapjes, van een soldatenkind. Aardige grapjes. Zij
vertelde verder. Men had haar een glas wijn aangeboden en een
prachtige tamme panter was bovenop haar voeten gaan liggen,
hetgeen ongemakkelijk was, maar Caligula scheen het te behagen. Er was een vrouw binnengekomen, een forse en blozende
vrouw, Drusilla, naar Pilatus vermoedde, die haar, voordat
zij weer verdween, gemeenzaam had toegeknikt. Het gesprek
was in hoofdzaak gegaan over datgene waarvoor zij ook geroepen was: de goddelijkheid van Jezus, die zij niet had durven
ontkennen, omdat Caligula vast overtuigd scheen, dat zij daarin
geloofde; zijn voortleven, als mens, dat naar haar overtuiging de
opstanding vervangen moest; zijn vermogen om de kruisdood te
trotseren door wilskracht; kortom over alles wat Pilatus reeds
wist, behalve de geheime leer over liefde en zonde, die zij waarschijnlijk ook verzwegen zou hebben, indien ernaar gevraagd
was. Maar voor Jezus' leer, de geheime of de openbare, bestond
geen belangstelling, naar het scheen; alleen voor de persoon van
de Nazareër. Pilatus, die ook reeds wijn had laten aanrukken en
bevelen had gegeven voor een uitgebreid feestmaal, zei, dat dit
bij Piso, de prefect, hetzelfde was; Maria moest goed begrijpen:
dit waren regeerders, die gewend waren mensen te doorzien of
dit nog hadden te leren, geen filosofen zoals zijn vriend Lucius
Annaeus Seneca, geen gedachtenmensen, net zomin als hijzelf...
Zo gelukkig voelde hij zich, dat hij haar voorstelde een reisje
naar Antium te maken, de luststad aan zee, Caligula's geboorteplaats, waar ook Seneca een klein buitenverblijf bezat, en nauwelijks ontstemde het hem even voordat zij afscheid namen voor de
nacht van haar te horen, dat de keizer haar nog eens verwachtte,
over twee dagen, op hetzelfde uur, hoewel zij niet begreep wat
hij nog meer te vragen kon hebben.
Dit was de vierde dag. De vijfde dag gingen ze 's middags
naar het Circus Maximus, waar hij haar alles vertelde over de
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partijen, de paarden en de menners en hun kansen. Hij zei, dat
hij óók nog wel eens mee zou willen kampen; als jongeling had
hij tegen een paar senatorenzoons gereden, zonder publiek; zo
hij van lager kom-af was geweest, had men hem toen verzekerd,
dan had hij zijn fortuin kunnen maken op deze wijze; maar, nu
ja, hij had zijn fortuin als procurator gemaakt, en fortuin bleef
fortuin. Fortuna was geblinddoekt (hij was in de war met Themis); maar zijn grootste fortuin dat zat op dit ogenblik naast
hem, naar rechts te kijken, naar het podium, of Gajus Caesar, de
zoon der velden, nog niet verscheen! Zij lachte en drukte zijn
arm en keek nu inderdaad naar rechts. Maar Caligula verscheen
die middag niet.
De volgende ochtend de zesde dag bracht hij haar voor
het huis, hielp haar instappen, zag haar wegglijden, en keerde
terug voor het verrichten van een energieke daad: het maken
van zijn testament. Dat de vergetelheid, waarin hij hier in Rome
gemeend had te zullen leven, de laatste dagen meer en meer verstoord werd, was de onmiddellijke aanleiding hiertoe. Erfenisjagers, die ziektekiemen der rijken, slopen over het atrium en
trachtten zich met Harpocras te verstaan, glimlachende schooiers
in vette toga's, advocaten, dichters, broodschrijvers, astrologen,
wel, in werkelijkheid waren het er niet meer dan vier geweest,
die zich als zijn 'cliëntes' hadden aangeboden, parasieten, om
te trappen en te aaien, te voeden en te kastijden, te beledigen en
mee naar bed te gaan, maar hij zag onmiddellijk het gevaar:
een speelbal te worden van deze ongelooflijk geslepenen, die
zich in testamenten nestelden als sluipwespen in een vrucht!
Dus sloot hij zich op, en schreef in forse letters en klare taal het
zijne, zijn ganse vermogen van 20 miljoen sestertiën vermakend
aan de joodse vrouw Maria van Magdala, die bij hem woonde of
had gewoond. Het geld bevond zich onder de hoede van de twee
bankiers die Barachius hem had aangeraden; Barachius wees hij
ook als de voltrekker aan; mocht deze niet meer in leven zijn,
dan was het Harpocras, die hij dit wel meende te kunnen toevertrouwen.
Door dit plechtige vooruitlopen op een dood, die eerst plaatsgrijpen zou wanneer al deze beslommeringen tot het verleden
behoorden, verzoende hij als het ware het noodlot. Hij stond alles af, het noodlot kon hem nu de geringe dienst bewijzen keizer
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Caligula enkele uren in toom te houden. Het was waar, dat hij
zich veel gejaagder voelde dan twee dagen geleden, mogelijk
doordat hij niet zijn toevlucht had behoeven te zoeken in slaperigheid: het gevaar, op zichzelf geringer, sprak nu tot een waakzamer verbeelding. Vragen van kansrekening speelden zich achter in zijn hoofd af: was de tweede keer hachelijker dan de eerste,
of niet? Werd een man als Caligula stoutmoediger na twee dagen
bedenktijd en verliefder na twee nachten, of niet? Als oud-soldaat was hij geneigd de tweede keer minder hoog aan te slaan;
als minnaar daarentegen leek hem de tweede keer juist de gevaarlijkste van alle keren, en bij herhaling zond hij dan ook vage
smeekbeden omhoog aan de godin der liefde om Gajus' zuster
Drusilla deze ochtend te begiftigen met verleidingsmiddelen,
waaraan geen sterveling weerstand zou kunnen bieden. Dan
sprong hij weer op en liep voor de villa heen en weer, keek als een
boer naar de lucht, of naar de blauwe Albanische bergen in de
verte, of naar het gewoel op de Via Appia beneden, waarvan een
kleine strook zichtbaar was. De zon scheen, hij voelde zich vrolijk en angstig. Dat testament gaf hem haast de gewaarwording,
dat hij reeds lang geleden gestorven was en nu terugkwam om
Maria opnieuw te ontmoeten, en in zulk een spanning verkeerde
hij, dat deze gedachte zich niet eens voortplantte naar datgene
wat Maria's eigen leven beheerst had en beheersen zou... Plotseling ontdekte hij de draagstoel, die de heuvel opkwam, langzaam; hij nam zich voor de dragers te bestraffen, dat ze niet
vlugger liepen; Maria kon niet zwaarder zijn dan eerst... Haar
gezicht bleef een tijd lang verborgen, toen maakte de zon er een
witte vlek van, toen begon alles te glinsteren aan haar, de haren
zwart, het gezicht weer weg in een schaduw, een snel gestriem
van takken; maar de dragers hijgden niet, hadden zij dan bevel
gekregen zo traag te gaan? Even daarna doemden haar ogen op,
wijd opengesperd, met cirkels eromheen, en wist hij, dat het
testament niet had geholpen.
In haar kamer, waar zij zich na het karige bericht was gaan
verkleden, zaten zij tegenover elkaar. Door zijn vertwijfeling
mengden de intieme handelingen, waarvan hij getuige was, een
dierlijke woede. Hij nam aan, dat zij gehoorzamen zou, uit zichzelf, zonder dolken in een gewaad: ook op haar richtte zich die
woede dus.
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`Dit is het einde,' zei hij dof, in het heldere besef van de zinneloosheid van wat hij zei, `we kunnen nu nog trachten te vluchten, voor vanavond, onmiddellijk...'
`Wanneer ik...' Ze hield op. Lang keek ze hem aan voordat
ze verder sprak, onderzoekend minder dan met een vreemd verwijt, dat binnen haar ogen scheen te blijven, niet tot hem doordringen mocht, of hoogstens getemperd door de wimpers.
`Wanneer ik zeker wist... Ik heb je nog niet gezegd,' vervolgde
ze haastig, `wat hij me aanbiedt. Neen, geen geld, of wat met
geld gelijkstaat... Het is moeilijk je dit uit te leggen. En voor mij
is het moeilijkste, dat ik niet zeker weet, of hij me toch niet
dwingen zal, weiger ik de ruil, dwingen, of straffen, en jou in
het verderf storten; want ik heb hem gezegd, dat ik van jou
hield, waarop hij lachte, maar zonder iets kwaads van je te zeggen...'
`Zei hij niet, dat ik een ezel was en een schelm?' vroeg Pilatus
met een traagheid in zijn stem, die zijn drift moest helpen bedwingen, `ik had er wel eens bij willen zijn wat j ullie over mij...'
`Lucius, luister. Hij biedt mij aan, in ruil voor mijn liefde...'
`Dus toch twee mannen tegelijk?' Zeer slecht, bijna lijzig
articuleerde hij zijn woorden; het was meer een humeurig gerommel dat hij te horen gaf. Hij zat in elkaar gezakt op zijn stoel,
zijn onderkaak ver naar voren stekend, als een kwaadaardig stuk
bot, dat zelfs de straathonden niet meer lustten.
`Lucius, luister nu! Ja, het is een ruil, maar het gaat om de
hoogste dingen... Mijn God, hoe kan ik het je uitleggen? Nu
dan, hij heeft mij in het uitzicht gesteld, dat ik hém terug zal
zien, ja, Jezus van Nazareth!'
`Dan is hij gek!' stoof hij op, en schoot een haatblik af niet
hoger dan haar half ontblote borst, `ik heb altijd geweten, dat de
man gek is, je komt daar in een gekkenhuis; ook wel een bordeel natuurlijk, maar... De man is bij zijn eigen zuster gekropen!
Bij Hercules, kon ik mijn handen maar van de hele...' En hij
knauwde nog verder, op onverstaanbare woorden, op zijn kaakbot, op zijn handen, op de zuster, op de oogappel en de zoon der
velden, een gek en een komediant die vrouwen verleidde met
een dode jood,—als hij het goed begrepen had.
`Om Godswil, luister toch!' riep zij wanhopig uit, van voren
naar achteren wiegend met saamgeknepen handen, `het ging zo:
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hij dacht, dat ik bij de Nazareërs hoorde. Hij wil, nu nog niet,
maar later, de Nazareërs vrijheid van vereniging geven, meer
nog, hij wil de sekte begunstigen door het gehele Romeinse rijk,
naast de staatsgodsdienst. Hij bezwoer het me, op het hoofd
van zijn oudoom, keizer Tiberius...'
`Tiberius?!... 0, wat een heerlijke belofte! Kleine jongetjes,
vrouwen de buik opensnijden, hupsa! Het hoofd van zijn oudoom,—vol met zweren, toen ik hem het laatst zag... Geloof hem
maar gerust, Maria, o ja vooral geloven...'
`Hij leek mij oprecht. Wanneer de sekte tot bloei zou zijn gekomen, overal zou worden getolereerd, moest Jezus, zo hij nog
leefde, uit zichzelf verschijnen, zei hij, en ook ik geloof, dat dit
mogelijk is, het is zeker de énige mogelijkheid. Maar dat is
toch het doel van mijn leven?'
`Nu, dan vluchten we niet,' zei Pilatus met een vleug van
reddende humor, terwijl hij opstond om met de rug naar haar
toe de tuin in ogenschouw te nemen. Zelfs stak hij zijn hoofd
vooruit om een glimp op te vangen van de cypressen. Die waren
donker, maar verder was alles lichtgroen, of wit, de andere
villa's, hoger op de Aventinus, of betond grauw, zoals de tuinbeelden rondom het bassin, waarin hij nog steeds geen fontein
had laten aanleggen, en de hemel was blauw. Vanavond, als ze
weg is, verander ik het testament, dacht hij loom. Beter nog een
van die uitvreters in toga dan een doodgewone hoer. En een
gekke hoer bovendien. Ja, wat een ezel was hij . Wie hield er nu
van een gekke hoer?... Toen voelde hij haar armen om zijn hals.
`Lucius,' fluisterde ze, met iets in haar stem dat een rilling
door hem heen joeg, maar dat hem ook op slag weer verhardde
tegen zichzelf, `je behoeft slechts één woord te spreken, en ik ga
niet naar hem toe, en we vluchten! Maar je kunt dit woord niet
uitspreken. Begrijp je dan niet?...'
`Ik begrijp immers niets,' zei hij, haar armen losmakend.
`Dat merk ik. Wat heb ik aan je liefde? Je omarmt en kust me
nauwelijks meer. En wat heb je aan mij?'
`Geen wonder!' zo beantwoordde hij haar eerste vraag, ruw,
bijna kwetsend, `een spook tussen...'
Snel onderbrak ze hem: `Dat heb ik wel gevoeld. Maar ik kan
mezelf niet veranderen. En dan is het ook geen liefde bij jou,
wanneer mijn lichaam je niets meer zegt.'
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`Het is liefde,' zei hij moeilijk, zich schamend voor dit woord.
`Ik geloofje niet. Je kunt niet van mij houden zonder naar mij
te verlangen...' In spanning keek ze naar zijn gezicht, dat rood
was geworden.
`Ik verlang ook naar je, Maria! Ik ben tot alles bereid. Als het
je plezier deed, wanneer ik op handen en voeten door Rome
kroop met een papieren staart, zou ik het doen. Maar als mijn
lichaam nu niet wil? Je kunt dat niet dwingen, dat begrijp jíj nu
weer niet. Ik wil gráág. Maar hoe meer ik wil, hoe meer mijn
lichaam zegt, dat er niets van inkomt. Kijk, ik geloof niet aan de
goden, maar er moeten toch wel zoiets als demonen bestaan,
kwaadaardige schimmen, die een man onmachtig maken juist
onder deze omstandigheden, als zo'n andere schim om zo te
zeggen op de loer ligt! Het is onnatuurlijk.'
`Goed, het is onnatuurlijk,' zei ze kort.
`Ik kan je niet geven watje verlangt, zoals je het mij toen hebt
uitgelegd, een ander misschien wel.'
`Ik houd niet van hem.'
`Dat was ook niet nodig, zei je toen! Je spreekt je zelf tegen.
Het is jou er alleen om te doen die schim te ontmoeten, onder
omstandigheden, dat wij niet aan schimmen denken, vriend Gajus ook niet, maak ik me sterk. Wij zijn als het ware de loodsen,
die je overzetten naar de schim. Hier jij, daar de schim, en
wij als koerier onder groot gehijg rennend van de een naar de
ander. Zie je wel, dat ik het begrijp? Maar sommige mensen
deugen nu eenmaal niet voor koerier, of voor loods; ik ben altijd
maar procurator geweest; maar ik verzeker je, in Palestina waren
er genoeg vrouwen...'
`Je spot. En je praat ook precies alsof je zélf niet wilt, niet
alleen je lichaam... Goed, dan ga ik naar hem toe. Dan ga ik vanavond naar hem toe.'
`Moet je daar ook wonen, bij die troep?'
`Ik denk het niet...'
`Dan blijf je hier wonen,' zei hij op bevelende toon. Toen hij
achter haar omliep, was het hem alsof zelfs haar schouders en
haar rug iets van de wanhoop uitdrukten die haar bezielen
moest. Haar gezicht had hij nu liever niet voor zich gehad. Maar
o, hoezeer had hij de waarheid gesproken toen hij zei, dat hij
naar haar lichaam verlangde in weerwil van alles, in weerwil van
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de schimmen en de schim, de demonen en de onnatuurlijkheid.
Al waren het alleen maar haar schouders, al was het alleen maar
haar rug... Hij verliet het vertrek, niet mokkend tegen haar,
maar dit verlangen vervloekend.
En nu nog de avond, de avond van de zesde dag. Het was
reeds donker, toen hij het plan vormde de stad in te gaan, te
voet dan maar. In de villa hield hij het niet uit. De gehele dag
had hij gedaan alsof hij alleen in huis was; gegeten had hij op zijn
slaapkamer; tenslotte scheen ze heel stil weggegaan te zijn: de
draagstoel was er niet meer en Harpocras had haar weer in haar
pronkgewaad gezien, een ander pronkgewaad dan 's ochtends,
naar de beschrijving te oordelen, die de Griek met een zuinig
mondje en preuts afdwalende ogen ervan geleverd had. Misschien was er te veel bloot naar de smaak, zo niet van Gaj us, dan
toch van Harpocras, ha, ha! Blijkbaar vatte ze het ernstig op. De
levensernst kwam om de hoek kijken bij zulke kleine vrouwen,
als ze zich eenmaal mochten aankleden om uitgekleed te worden, ha, ha! In elk geval, wanneer hij nog langer in dit hol bleef,
gebeurde er een moord.
De voordeur uitlopend, botste hij tegen eenjongeman op, die
voor het huis stond te dralen. Een erfenisjager natuurlijk weer!
Die had dan inderdaad enige kans nu, maar toen hij hem beter
bekeek, kwam hij al spoedig op deze speelse toeschietelijkheid
terug. In het donker onderscheidde hij een ijdel en zelfvoldaan
wipneusprofiel onder golvende lokken; geur van goedkope pommade en het sjirpend stemgeluid, waarmee de jongeman op Pilatus' nijdige vraag mededeelde, dat hij om Harpocras kwam, sloten zich daarbij aan. Een vriendje van Harpocras? Een Nazareër
dus! Hoe hij heette? Felix, zei de bezoeker bescheiden. Na nog
wat gesnauwd te hebben liep hij door, maar stond weer stil en
keek om, toen zich plotseling een gedachte aan hem opdrong,
een dwaze gedachte, die evenwel vaster vorm aannam door de
aanblik van de jonge Griek, die geen aanstalten scheen te maken
om zich met Harpocras in verbinding te stellen. Weinig scheelde
het of hij had hem toegeschreeuwd: `Ze is er niet, geilbuikje!'
—maar hij bedwong zich, en liep nu werkelijk verder, in de richting van de Via Appia. Deze Felix had van Harpocras iets over
Maria kunnen horen, dus zo heel dwaas was de gedachte toch
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niet. Hij kwam eens proberen of er niet een glimp op te vangen
was van de schone en zedeloze jodenvrouw. Al weer een sterfelijk mannetje als gegadigde, de een na de ander, in de rij maar,
jongens, net als de soldaten voor dat vuile lupanar in Caesarea,
waar ze dan altijd in een heel andere volgorde weer uitkropen,
een vermakelijk gezicht. Een lupanar?... Maar eerst naar Barachius.
Na de Via Appia gepasseerd te zijn, waar het na zonsondergang levensgevaarlijk was van de rollende wagens en de voortgedreven kudden, offerdieren voor Gajus Caesar, steeds nieuwe,—bereikte hij over de Caelius en de niet minder betreden
en overtrappelde Via Asinaria de Esquilinus en de woning van
Barachius, een groot, laag gebouw, van buiten merkwaardig afgesloten, overpleisterd haast. Na het afscheid aan boord, Barachius en Maria waren met een kleiner schip van Puteoli naar
Ostia gereisd om eerst daar met een wagen verder te gaan
hadden zij elkaar niet meer ontmoet, maar dat de koopman zijn
redder niet vergeten was, daarvan getuigden haast iedere week
zijn attenties: wierook, papyrusrollen weer, perkament en dure
inkt, nooit was er iets bij dat als voor Maria bestemd kon gelden.
Tegen zijn verwachting ontving Barachius hem kalm en waardig. In een lang vertrek, hel van kaarslicht, werd hij binnengeleid; niets verried hier het ras van de bewoner; het was een
Romeins interieur, wanneer men de afwezigheid van beelden,
huisgoden of anderszins, niet meetelde. Er blonk veel goud, en
de rustbedden waren bijzonder weelderig.
`U ziet er slecht uit, Lucius Pontius,' zei de koopman bezorgd,
toen Pilatus zich in een ervan achterover liet zinken. Terstond
richtte hij zich weer op.
`Dat is ongeveer wat ik je kwam vertellen, Barachius: dat ik
het slecht maak. Dat ik je dankbaar ben voor je papyrus en je
wierook en die mooie bruine inkt; maar dat ik je, met je verlof,
het jak kom uitvegen over je ander geschenk aan mij.'
`Heeft ze gemerkt wie u bent?'
De boze procurator... Neen, dat is het niet. Zonder over
Caligula te reppen, ook niet in het verdere verloop van het gesprek, toen Barachius hoog opgaf over de liberaliteit van de
jonge keizer, die onder meer het verbod aangaande de purperI22

luxe opgeheven had, hij dacht toen even aan Maria, die zich in
purper, of wellicht juist ontdaan van het purper, bij Caligula
bevond, vertelde hij in het kort in welke opzichten hij zich te
beklagen had; hij ging zelfs zover zijn eigen lichamelijke tekortkoming te vermelden, met smakelijke uitweidingen, barse en
grappige uitroepen, en steeds weer dit ene: dat hij er niets van
begreep. Of Barachius het begreep?
`Ik heb u van te voren gewaarschuwd,' zei de jood, `dat zijn
haar eigenaardigheden. Maar aangezien ik ze inderdaad niet begrijp, kon ik er moeilijk met u over beginnen, te meer omdat ik
meende, dat u wel bij machte zou zijn om haar die hersenschimmen uit het hoofd...'
`Goede Barachius! Welk een illusies. Maar ik zeg je juist, dat
ik niet bij machte ben gebleken, dat is het woord: niet bij
machte. Daar draait alles om.'
`Er bestaan middelen...'
`Had me die gestuurd in plaats van j e wierook!. . . Het is nu te
laat daarvoor,' besloot hij, zonder zich verder over dit punt uit te
laten.
`Je moest me eigenlijk een ander geven,' ging hij voort, toen
Barachius zwijgen bleef. Het benieuwde hem, of de koopman dit
als ernst zou opvatten.
`Dat schrijft de plicht der dankbaarheid je voor,' zei hij weer.
Daarbij hield zijn onwillekeurig in werking gestelde verbeelding
zich niet bezig met de mogelijkheid, dat over enige minuten een
keur van schone jodinnen langs zijn rustbed zou wiegelen, doch
dat Barachius op een of andere wijze in staat zou blijken Maria
tot inkeer te brengen, de schim van de gekruisigde te verjagen,
en de verdoolde vrouw terug te roepen uit de particuliere vertrekken van keizer Caligula...
`Ik zal u alles vertellen wat mij bekend is,' begon de koopman,
nadat zij enkele nietszeggende opmerkingen gewisseld en toen
lang gezwegen hadden, `en dat is betrekkelijk weinig. Zoals u
weet, ontmoette ik haar in Griekenland, nu een halfjaar geleden, in Aedepsus, op het eiland Euboea. Daar mijn gezondheid
te wensen overliet, onderbrak ik mijn langdurige zakenreis en
bleef in die badplaats een maand. In die maand was zij de gezellin
van een propraetor van Macedonië, die daar de baden gebruiken
kwam, een zekere Valerius Cesonius Lollio, een man van uw
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leeftijd, maar foeilelijk. Ach, ik herinner mij nu, dat ik u indertijd zei, dat zij een afkeer had van alle overheidspersonen... een
leugen om bestwil, die niet eens geholpen heeft... Hoewel de
zeden daar heel anders zijn dan in de luidruchtige Romeinse
badplaatsen, een van de redenen ook van mijn voorkeur voor
Aedepsus,—werd hij vaak om zijn uiterlijk bespot, maar ik kreeg
niet de indruk, dat zij er zich veel van aantrok, zodat ik mij geen
ogenblik als Lollio's opvolger beschouwde. Waarschijnlijk omdat
ik hem met onderscheiding behandelde, hij was zeer geleerd
en een groot kunstkenner, ik hielp hem wel eens aan zeldzame
boekwerken, sloot hij zich bij mij aan; ik maakte nu tevens op
ongedwongen wijze met Maria kennis. Op een avond nam hij
mij bij de arm, en verklaarde, dat hij een weddenschap met mij
wilde aangaan. Daarbij ging hij uit van de veronderstelling, dat
Maria mij niet onverschillig liet; aan bepaalde oogverdraaiingen
meende hij dat gemerkt te hebben; en te meer omdat hij zelf zo
lelijk was als Socrates, en dan nog minder wijs ook, bood hij mij
Maria aan als vriendschapsgeschenk, of dat niet helemaal, want
er was een voorwaarde aan verbonden. Deze voorwaarde was de
weddenschap. Hij wedde met mij om honderdduizend sestertiën, dat ik het geen week bij haar uithield. Hij gaf mij een paar
uur bedenktijd, maar ik liep hem achterna en sloeg toe. Die
nacht werd Maria de mijne. Zonder u op bijzonderheden te willen onthalen, kan ik u wel zeggen, dat haar geprevel en ontzinde
uitroepen na de tweede of derde nacht op mijn zenuwen begonnen te werken; het was ongeveer hetzelfde als bij u, maar dan
erger; of wellicht voelde ik het erger, omdat ik ouder ben en
vriendelijkheid en kalmte in een vrouw mij boven alles gaan; in
elk geval kon ik mij voorstellen, dat een propraetor van Macedonië er niet tegen kon. Tenslotte nam ik mij toch voor de weddenschap te winnen; ik merkte, dat ik van haar houden ging, en
vriendelijk was zij, terwijl het voor een oude jood zoals ik toch
ook zaak was zich minder kieskeurig te betonen dan iemand als
Valerius Cesonius Lollio, al was hij dan lelijk. Op de vierde dag
kwam zij bij mij, viel mij om de hals en liet mij een brief zien, in
het Aramees, die haar Messias of goddelijke leraar, dus die Jezus
van Nazareth, haar geschreven zou hebben. Hoewel het mij een
vrij nietszeggend briefje leek, niet veel meer dan de belofte, dat
zij hem zou terugzien, was zij door het dolle heen, danste als een
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kind, trok nieuwe kleren aan, kortom zoals vrouwen dan zijn.
Zij kan heel kinderlijk zijn...'
`Niets van gemerkt,' bromde Pilatus.
`Misschien is zij wat bang voor u... Zij trok mij aan mijn baard;
nu, laat ik daar niet over uitweiden, het is voorbij, men kan zoiets niet vasthouden, de wind vaart over de mens heen en verstrooit zijn hart en... Lucius Pontius, ik heb toen een nacht met
haar doorgemaakt die alle beschrijving tart! Zij was, hoe zal ik
het zeggen, van een ongenietbaarheid, een belachelijke en onnatuurlijke veeleisendheid, die mij meer dan eens de woorden in
de mond gaf: `Ga weg, laat me 24 uur uitslapen, en kom nooit
meer terug!' Om die honderdduizend sestertiën hoefde ik het
niet te laten, ik had bijna de helft verdiend met de boeken, die
Lollio besteld had, pas later heb ik gehoord, dat hij niet zo rijk
was als waarvoor hij zich uitgaf: een oude senatorenfamilie, veel
representatie, veel verliezen. Van een senatorisch vermogen, zoals men het wel noemt, was in geen geval sprake meer. Had ik
dat toen geweten, dan was ik zeker onmiddellijk tot de slotsom
gekomen, die mij nu pas na enige uren ingegeven werd en mij
toen natuurlijk deed volhouden, al zouden mijn bloedvaten
scheuren en mijn hartekamers knappen. 0, men moet een vrouw
haar temperament niet kwalijk nemen... Wel, u raadt het misschien reeds: Lollio had dat briefje geschreven. Dat was mijn
inval, en daar zij hem, evenals u en mij, wel van haar waan met
betrekking tot dat lijk iets weerzinwekkends toch, maar zij
heeft veel fantasie, een grote wil ook, ja op de hoogte zal hebben gebracht, zie ik niet in hoe men het tegendeel zou kunnen
bewijzen. Voor Lollio hing er veel van af. Haar heb ik niets gezegd, het kind, zij was zo gelukkig, zo dwaas. En het geld heb ik
niet willen aannemen, want dat had ik toch met haar... ja, toch
verdiend.., met haar...'
Met één sprong was de procurator van het rustbed af. Het
werd tijd, dat hij wegging. Recht om ontroerd, of verdrietig te
zijn op deze avond had hij alleen; Barachius was niets geschied.
Bars klonken zijn woorden: `Dacht je, dat me dat verwonderde?'
`O neen, Lucius Pontius,' fluisterde de koopman, terwijl hij
zich de ogen afwiste, `neen, spreek zo niet...'
`Spreken helpt ook niet,' zei hij iets milder, `ik vraag me alleen
af: wat moet een man doen in zulke omstandigheden.'
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`Ik kan alleen bidden tot mijn god, dat haar...'
`Ja, dat vooral.'
Hij nam afscheid. Maar op de gang, uitgeleide gedaan door
Barachius, wachtte hem nog een verrassing. Want daar was in
één lange rij, van de jongste tot de oudste, het gehele vrouwelijke dienstpersoneel van de koopman opgesteld, slavinnen en
vrijgelatenen, kinderen en matrones. Welk een attentie! welk
een staalkaart! bijna werd hij er uitgelaten van. En Barachius,
die dit door onmerkbare wenken moest hebben bewerkstelligd,
stond in de deuropening met één hand in zijn baard droevig en
vertederd te glimlachen. Bij wijze van kennismaking liep Pilatus
de rij langs; Barachius riep, dat ze nu eindelijk met zijn redder
kennismaakten, dus ook met hun eigen redder; Pilatus tikte
tegen wangen, kneep in bovenarmen, sprak dialecten, zette
grappige ogen op tegen de gevulde boezems van jodinnen, de
heupen van Syrische meisjes, de haarlokken van een barbarenkind dat erbij was; Barachius wiste zich weer de ogen af, en de
vrouwen bloosden en lieten zich giechelend bekijken en betasten. Maar toen, terwijl de pret op zijn hoogst was, draaide de
procurator zich om, donkerrood in zijn gezicht, maar met een
verdrietige trek die daar niet paste, en schudde langzaam, tot
driemaal toe, het hoofd tegen Publius Barachius.
Twee kanten kon hij uit: links naar het Palatinum, rechts over
de Cispius naar de tuinen van Maecenas en de wijken daaromheen. Er was natuurlijk geen sprake van, dat hij naar links zou
gaan, zelfs: kon gaan. Maar toch speelde hij even met die gedachte: het keizerlijk paleis te gaan bezichtigen in de nacht, het
marmer te zien oprijzen in die bepaalde statige onaantastbaarheid waarbinnen zich al haast geen levende wezens meer konden
bevinden, en zich dan zulke levende wezens toch voor te stellen,
met kloppende slapen en twee vuisten om een hekspijl, en te
wachten, uren lang, tot in dat enorme steencomplex plotseling
een lichtje doven zou achter een raam of een lichtje zou worden
aangestoken. Maar hij deed het niet, hij liep de andere richting
uit.
Daar waar de Via Laticana om de Cispius heen naar de Quirinalis boog,' bevond zich een gebouw, dat door de eigenaar, een
berooid patriciër, het laatste halfjaar als lupanar verhuurd werd.
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Door de ondernemende huurder met geraffineerde pracht ingericht, schonk het gebouw voor goed geld de illusie niet alleen
aan sommige goden, doch ook aan de patriciërs gelijk te zijn
tijdens omarmingen die hier gewoonlijk een massaal karakter
aannamen. Dit lupanar stond bekend om de grote groepen die
gevormd konden worden, de daarmee gepaard gaande verrassingen en verwisselingen, en het strenge incognito, waartoe zowel de eigenaar als de deelnemers zich verplichtten. Pilatus
bracht er anderhalf uur door, steeds met datzelfde donkerrode,
lichtelijk gezwollen gezicht, dat daarnaast een uitdrukking vertoonde, die de feestgenoten al spoedig van `die met het lange
gezicht' deed spreken. Maar dat was dan ook het enige wat ze
op hem aan te merken konden hebben. Als een bezetene weerde
hij zich, zo zelfs, dat men uit andere zalen overwipte, weddenschappen op hem afsloot en toverij aansprakelijk stelde. Het was
een groot en droevig moment. Hij wist nu tenminste, dat hij
weer onder de mannen was opgenomen, dat hij geen oud wijf
was. Wanneer ze, tegen de regels van het huis in, hadden gevraagd wie hij toch was, deze fors gebouwde kandidaat voor het
hogepriesterschap van god Priapus, dan had hij met trots kunnen antwoorden: 'Lucius Pontius Pilatus, gewezen procurator
van Judea en Samaria,—daar, daar leerde ik dit, vrienden, treurt
met mij.'
Toen hij thuiskwam, zei Harpocras hem, dat Maria reeds op
haar kamer was. Gedachteloos, maar niet zeer vermoeid, liep hij
naar zijn werkvertrek, waar hij het testament nog eens doornam,
om te zien of het zijn bedoeling wel zuiver weergaf.
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VII

Gajus Caesar Caligula wist, van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat, en tot diep in zijn dromen, dat hij een nul in het cijfer was.
Hij wist dit beter dan ieder ander, men kan in het midden laten wie gelijk hadden: de vleiers, de goedpraters, de aarzelenden
of hij zelf, en hij wist het sinds zijn 2oste jaar, toen zijn oudoom
hem op Capri bij zich had geroepen om hem met één blik en één
woord te verdoemen tot het afgrijselijkste luchtledig, dat een
heldenzoon omringen kan. Dit woord was, en de blik hoorde bij
het woord: `Je lijkt niet op je vader, neefje, je moet vaak hier
komen en je ogen en oren de kost geven, dan warmen we een
zeteltje voor je.' Wanneer Tiberius dodelijk honen wilde, gebruikte hij verkleinwoorden; zijn erotische voorkeur was wellicht niets anders dan een vertaling in vlees van dit verbale aanwensel,—visjes, geitjes, musjes: de kleine klanten, waarmee hij
zich door Caligula (die zijnerzijds eigenlijk `laarsje' heette) liet
betrappen, wanneer deze zijn ogen de kost gaf. Geestelijk ver de
mindere van de bezonken en erudiete Tiberius, gekrenkt in zijn
eergevoel door het aannemen van weldaden van de man, die zijn
vader in de Oriënt had laten vergiftigen, was toch zijn nietswaardigheid hem enkel en alleen, maar toen ook voorgoed, tot
bewustzijn gebracht door dat ene: dat hij niet op Germanicus
leek. Dit hadden ook anderen hem kunnen zeggen; bovendien
had hij nooit in de mening verkeerd het evenbeeld te zijn van de
grote held. Het was Tiberius' toon—minachting? opluchting?
die de verwoesting in hem had aangericht.
Hij was dus niets. Hij kon niets. Hij was lelijk en leed aan toevallen. Hij had niet gevochten en geen overwinningen behaald;
hij schitterde niet in kunsten en wetenschappen, en de geringe
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redenaarsbegaafdheid, die hij bezat, verachtte hij zelf. Vooral
met lageren in stand en met soldaten was hij bereid hierover
openhartig van gedachten te wisselen. Men moest hem maar de
kleine jongen in de kleine laarsjes blijven vinden; vond men hem
aardig zo, des te beter, maar het hoefde niet. Stond daarentegen
de beoordelaar op de maatschappelijke ladder een sport hoger,
dan werd hij veeleisender, en hoe voornamer of begaafder de beoordelaar was, des te venijniger uitte zich deze veeleisendheid.
Had hij gedurfd, keizer Tiberius zou zijn eisen het luidst te horen hebben gekregen; maar hier brak de ladder plotseling af:
Tiberius hing als het ware zélf in een luchtledig, een ander luchtledig: onaantastbaar, nimmer reagerend, bloedwalm ademend
op zijn eiland, geen nood, reeds zweefde Gajus aan eigengesponnen draden door deze lege ruimte heen, hoger, hoger nog
dan Tiberius: hij stelde eisen aan de goden! Dat deze veel aan
hem goed te maken hadden, werd nog onderstreept doordat hij
ze niet op ondubbelzinnige wijze vernederen kon; hij had het
wel geprobeerd, door Juno in haar gezicht te slaan, in de driecellige tempel op het Capitool, maar er gebeurde verder niets,
Juno bleef Juno, en Gaj us Gajus. Zijn verlangen om zelf zo'n god
te zijn en Juno met meer recht en effect te kunnen afranselen,
werd al sterker en sterker, hoewel hij het zorgvuldig geheim
hield, en toen het testament hem als princeps aanwees, was het
eerste wat hij dacht: dus Jupiter, of Jupiters gelijke! De jonge
Tiberius Gemellus, zijn mederegent, kwam daarnaast hoogstens
voor de rol van de schenker Ganymedes in aanmerking... Reeds
voelde hij zich kandidaat voor de rang van god, toen hij nog op
de nederigste wijze over zijn positie sprak. Tot dusverre, later
zou dit wel veranderen, was het ook nooit in hem opgekomen
zich als een groot veldheer, staatsman, geleerde of kunstenaar te
beschouwen, zelfs niet als een groot Caesar, al was het maar alleen omdat hij zich de macht der ironie gegeven wist van elkeen
die op die naam aanspraak maakte het aanzien te vernietigen.
Meer dan eens had hij de proef op de som genomen: filosofen
bijvoorbeeld, dichters, geschiedschrijvers, bestonden niet in zijn
nabijheid, zij bloosden en stotterden, of werden bleek en deden
er het zwijgen toe, hetgeen onomstotelijk bewees, dat ze hun
grootheid verloren hadden, zo ze die al ooit hadden bezeten.
Alleen de goden bleven groot, ook als men meende, dat men ze
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klein gekregen had. Derhalve was het zaak zelf een god te worden. Het was zaak niet van niets tot iets te worden, maar van
niets tot alles, van Gajus, die alleen maar sterfelijken vernederen kon, tot Jupiter, die door niemand kon worden vernederd,
zelfs niet door een met familiegelijkenissen spelende keizer...
Hoe werd men dit? Zoals hij Pilatus had uiteengezet in zijn
geïmproviseerde rede, de beweerde voorbereiding was een
mystificatie geweest, alweer om zichzelf te vernederen tegenover iemand in wie hij eerder de plebejer proefde dan de ridder,
inderdaad kon hij zeer goed improviseren, had zich tot dusverre slechts een vorm van zelfvergoddelijking aan hem voorgedaan, die op voorafgaande verdiensten berustte. Zo leidde de
weg toch weer over de grote veldheer, staatsman, kunstenaar of
geleerde, voor hem een onbruikbare weg, omdat hij, nauwelijks tot deze voorlopige grootheid geëvolueerd, zichzelf automatisch weer naar beneden honen zou, zoals hij dat met alles
deed wat uitstak boven Gajus, het menselijk minimum. Voor
zijn troonsbestijging had hij wel eens met Lucius Annaeus Seneca, een middelmatig schrijver volgens hem, over deze dingen gesproken, overigens zonder zijn geheime ambitie te bekennen. Seneca, die als stoïcijn de goden erkende en hun alleen
een zekere orde en regelmaat voorschreef, vertelde hem toen
van de drie trappen van vergoddelijking: de mens, de dappere
strijder, de wijze vorst, werd na zijn dood, of mogelijk nog tijdens
het leven, tot heros; de heros werd tot demon, die dan toch altijd
nog sterfelijk was; de demon tenslotte kon onder de onsterfelijke goden opgenomen worden. Over de keizervergoding had
Seneca niet gerept, omdat officieel slechts de genius van de keizer goddelijke verering genoot, bijvoorbeeld tussen de Laren
op de straathoeken, en, wellicht, om het gesprek zo objectief
mogelijk te houden. Maar Caligula wist al genoeg. Nu wilde hij
eerst recht een god worden, doch zonder de heroïsche en demonische tussenschakels! Hij wilde, om zo te zeggen, in de allereerste plaats en zolang mogelijk Gajus blijven, en niet Gajus de
zeer Goede en de zeer Vrome en de zoon der velden, maar Gajus
het schoftje, dat met zijn zusters naar bed ging en een stuk of
wat moorden op zijn geweten had. Men liep Gajus voorbij, men
bekeek hem vluchtig, men zei: `Kijk, daar staat hij, het uitvaagsel; dat ik mijn gelaat omhulle,'—men ging verder, men keerde
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terug om er zich van te vergewissen of Gajus niet reeds van de
aardbodem verdwenen was, men keek voor de tweede maal, en
ziet, zoëven was daar een verblindende glans van de hemel neergedaald, en hij was het nog wel, hij was nog wel onveranderlijk
datzelfde keizerlijke monstertje Gajus, maar hij was ook Jupiter
of daaromtrent, zonder er iets voor te hebben verricht, en zonder voor ontmaskering neen, ontmaskering was het woord
niet: zonder voor vernederende spot te hoeven vrezen, omdat
niemand immers Jupiter ooit ontmoet had, in enigerlei gedaante.
Nog niet geheel zeker van zichzelf, zocht hij in de menselijke
of goddelijke historie naar voorbeelden van zulk een sprongsgewijze ontwikkeling. Hij onderhield zich met priesters van verschillende sekten; voor zover hem dat mogelijk was, want hij
was een slecht en ongeduldig lezer, bestudeerde hij hun leer.
Wonderdoeners en magiërs vonden gehoor in het paleis. Tijdens
het gesprek mocht hij hen dan ironiseren, en zichzelf erbij,
na afloop trachtte hij toch door ingespannen nadenken te komen
niet zozeer tot een religieus inzicht als wel tot een gedragslijn
met betrekking tot de goddelijke Gajus, die nog zo onvindbaar
in hemzelf verborgen lag. Maar zo was het ook met een zwangere vrouw, zwanger geworden in een oogwenk, zonder enige
verdienste harerzijds, hoezeer van deze beslissende verandering
ook het gehele menselijke bestaan mocht afhangen. Een jeugdig
liefdespaar hoefde maar even te worden ingelicht hoe het ging,
en de kleinen dartelden als wolfjes de wereld in. Aan zijn afkeer
van zwangere vrouwen was ijverzucht zeker niet vreemd... Hoe
dit zij, hij moest iemand anders de kunst afkijken, zwanger of
niet zwanger, man of vrouw, Romein of barbaar, jood of Griek,
—als het maar iemand was. Geen stichtelijke verhalen over goden, die eerst tot het uiterste werden vernederd, door ziekte,
dood of verminking, om dan bloeiender dan ooit weer te verrijzen, neen, een werkelijk bestaand personage, een onderdaan,
een Romeins burger, of liever nog een slaaf, en dan een even
grote nietsnut als hijzelf, een handig pratertje, die de mensen
zand in de ogen strooide, en dat niet alleen: die ook bij de goden
of bij de opperste god zijn zin wist door te drijven en zelfvergoddelijking bereikte door middel van een onbeduidende kunstgreep, die het nadeel miste der `verdienstelijkheid', zonder de
onzichtbare en onkenbare goddelijke verdienste op te heffen!
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Na velerlei dwaalsporen gevolgd te hebben, stuitte hij tenslotte
op die Jezus van Nazareth. Afgezien van de kruisdood, die hem
aanvankelijk pijnlijk en overbodig voorkwam, lag hier alles voor
het grijpen: een joodje uit een der achterhoeken van het rijk,
grote gebaren en een even grote mond, een gapende leegte op
het stuk van militaire en politieke deugden, kunsten en wetenschappen, daarnaast aanhangers die in hem geloofden, veel en
veel dommer en onwetender nog dan de gemiddelde Romein,
die als maatstaf voor zelfvergoddelijking altijd nog Augustus,
Germanicus, of Julius Caesar kon laten gelden. Dit was de manier om een god te worden: eerst vuilnis, hoe stinkender hoe
beter, dan god. Vooral toen men hem berichtte, dat de aanhangers van de Nazareër een opstanding na de dood aannamen dit
was dan weer als in de mythen en een aanstaande terugkomst
verwachtten, verdubbelde zich zijn ongeduld. Die man moest
hij in elk geval vdór zijn! Maar vooreerst kon hij niets anders
doen dan zich zo volledig mogelijk op de hoogte stellen. Natuurlijk had hij op slag kunnen verklaren: ik ben goddelijk, ik ben
Jupiter of daaromtrent, vereert mij. Maar wat, indien hem de
volgende dag de bliksem trof van de werkelijke Jupiter? Een god
was onsterfelijk, dat ene moment van ondergang en overgang bij
Dionysos, Adonis, Serapis of Attis niet meegerekend, dat trouwens ook meer scheen te dienen om tedere godinnen de schrik
op het lijf te jagen. Het ging er, buitendien, niet zozeer om zijn
goddelijkheid te veroveren als wel om haar te bewijzen, aan anderen en aan zichzelf, zo dat er geen twijfel meer mogelijk was.
Toen kwam het bericht van Pilatus, en onmiddellijk brandde hij
nu van verlangen de vrouw te zien, die alles nog verder voor
hem vereenvoudigde, doordat die lastige kruisdood tenminste
opgeheven was in haar lezing van het geval. De kruisdood was
volgens haar geen kruisdood geweest, maar hoogstens een ingewikkelde bezwijming, zoals hij ze zelf ook wel kende, een ding
van niets. Kon een jood dat hangen aan hout doorstaan, dan ook
hij, mits hij goddelijk was. Niets bewees, dat die goddelijkheid
hem niet alreeds aankleefde! En hoewel men zich als almachtige
god evengoed in het water kon storten en een paar uur onderblijven, ongedeerd, sprak vooral het theater van de kruisdood
tot zijn behoefte aan opzienbarende verrichtingen, die zijn speciale, Gajusachtige onsterfelijkheid moesten bevestigen; daarbij
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was het niet onmogelijk, dat in het kruisigen, een bij uitstek
Romeinse marteling, en de grootste schande die er bestond, maar
dat was precies wat hij nodig had, juist voor Romeinen een
bijzonder bewijs van of middel tot zelfvergoddelijking school,
zodat zijn komedie, aan de balken in plaats van op de planken,
die van de Nazareër in zekere zin nog overtreffen zou; hij stelde
zich voor bij die gelegenheid een toespraak te houden, zo ontroerend, dat Drusilla en Tiberius Gemellus, die aanwezig moesten zijn, badend in hun tranen aan de voet van het kruis zouden
neerzinken, elkaar omklemmend en troostend. Dan werd hij afgenomen, ze dachten dat hij dood was, en dan zou hij hen verrassen met een groteske tempeldans, spring- en springlevend!
Maar misschien vond hij nog een andere weg. Haast had hij niet,
al wenste hij zich door die Jezus van Nazareth niets te laten
afsnoepen.
Al deze gedachten, die zich niet in samenhang ontwikkelden,
maar zich vooral in de nacht, of in de beginseconde van een van
zijn overigens weinig talrijke aanvallen, flitsgewijs voordeden,
hadden te lijden onder de ongelovige spot, waaraan hij ze bij tijd
en wijle geheel prijsgaf. Maar ook dan bleef het gevoel van nietswaardigheid hem beheersen, waaruit de sacrale eerzucht ieder
ogenblik opnieuw ontspringen kon. Van het begin af aan had hij
tegenover Maria de rol gespeeld van de mindere, van de man die
smeekt en ontvangt: een aanstaande god, die van het laagste
naar het hoogste zal opstijgen, niet onwaardig. Bovendien leek
het hem de enige weg om bij haar zoiets als wederliefde op te
wekken, hetgeen volgens Pabek immers een vereiste was. Om
dezelfde reden had hij haar ook niet met geweld willen dwingen,
maar een soort koop voorgesteld, die, zo al niet van eerbied, dan
toch van een zeker ontzag voor haar en misschien zelfs voor
Pilatus getuigde, - dat niets anders was dan een terugslag op
hemzelf van zijn komedie der nederigheid. Komedie, die hem
ertoe dreef zijn ziekelijkheid tegenover haar uit te buiten, zich
verstrooid en stotterend voor te doen, beloften af te leggen, die
hij weliswaar niet van plan was te houden, maar die toch voor
een Caesar, als middel om zijn doel te bereiken, hoogst pijnlijk
waren. Komedie, die hem deed smachten en ondoorgrondelijk
doen, als school er een gebroken hart achter; in werkelijkheid
voelde hij niets voor haar, niets dan nieuwsgierigheid en jaloe133

zie. Maar dat deze nieuwsgierigheid en deze jaloezie op één en
dezelfde persoon waren gericht, Jezus van Nazareth,— terwijl
de jaloezie zowel de godsmens betrof als de minnaar, maakte van
dit `niets' een macht, die het tegen ieder `alles' op dit gebied had
kunnen opnemen. Niets alles: onder dit dubbelgesternte leefde hij nu eenmaal.
Hoewel er dagen voorbijgingen, dat zij elkaar niet zagen, was
voor Pilatus en zijn huisgenote na meer dan anderhalve maand
de toestand zo weinig veranderd, dat de bedienden pas merkten
wat er gaande was, toen Harpocras, door zijn meester met enkele
woorden in vertrouwen genomen, hen inlichtte aangaande de
blakende gunst waarin deze vrouw bij de jonge keizer stond; dit
was natuurlijk een eer voor de hele villa, al dacht Harpocras zelf
daar wellicht anders over. Pilatus van zijn kant dacht helemaal
niet meer. Als toeschouwer bij de rennen, als gast van vrienden,
als memorialist van erotisch getinte Palestijnse schandaaltjes, als
neerslachtig lupanarbezoeker: in al deze rollen, overal, en zonder
onderbreking, was hij de man die niet meer bestond, of beter:
wiens denken geen voeling meer kon krijgen met datgene wat
anderen als zijn bestaan beschouwden. Dit was zo ook het best
en het aangenaamst. Hij wilde niets meer horen en niets weten,
niets veroordelen en niets vergoelijken, niets verlangen en niets
betreuren. Nog steeds was hij geschorst, zo niet door Lucius
Vitellius, dan toch door het leven. Verhalen over Caligula of de
toestanden aan het hof had hij van het begin af aan geweigerd:
hij begreep ze toch niet. Wat hij desondanks te weten kwam
vertelde hij onmiddellijk aan Harpocras, als om er zich van te
ontlasten. Met deze ene uitzondering bleef hij tegenover Maria
de correcte gastheer, die tot zijn spijt een grappig verhaal onderbreken moest omdat het werk roept, een vaderlijke vriend, wie
het moeite kost de confidenties van zijn verschillende biechtkinderen uit elkaar te houden. Beurtelings deed hij officieel, op
een afstand, of hij stelde zich een beetje ouwelijk aan, met lichtelijk zwakzinnige grapjes, over het weer of de broodprijs bijvoorbeeld. Dan herinnerde hij zich, dat hij bijna twintig jaar ouder
was dan zij, en zei dit soms hardop, op een toon alsof hij er haar
gelukkig mee maakte. Merkte hij driftig of mokkend te worden,
dan liet hij haar alleen, en dan was het gewoonlijk al over ook.
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Maar het liefst vermeed hij haar. Een paar keer dacht hij, dat ze
uit zichzelf was weggegaan, in het paleis was gaan wonen; het
kon hem weinig schelen; hij drong niet door tot in het hart van
zijn vermoeden; gemakzuchtig en verstrooid, drong hij zelfs niet
meer tot zijn liefde door, waarvan toch zo weinig was afgegaan.
Het enige wat hij zo nu en dan heel duidelijk wist, was dat hij
geen schuld had. Geen schuld, dat zou hij iedereen kunnen
bewijzen! Een man heeft alles voor zijn vrouw over, hij wil zich
in stukken laten hakken en op handen en voeten door Rome
kruipen, en zo meer; maar de vrouw stelt onmogelijke eisen,
verlangt lichaam en ziel en het bloed en alle sappen en krachten,
terwijl ze zelf niets anders dan haar lichaam geeft en een beetje
vriendschap, en haar ziel aan een ander: de man trekt zich enigermate terug, niet eens heel erg, blijft zijn huis ter beschikking
stellen en de mooiste kamer met het uitzicht op een tuin waarin
men een elegie dichten kan, en een badkamer, en zelfs zijn eigen
draagstoel met vier Syrische dragers in rood livrei, die als hazen
lopen als ze willen! Wat wil zo'n vrouw eigenlijk meer? Maar hij
zag ook niet hoe ongelukkig zij was.
Waarschijnlijk hield zij werkelijk van hem. Zijn onbehouwen
charme was iets nieuws geweest in haar leven. In de grond evenwel gold deze liefde niet één onder de velen die zulk een charme
bezaten, de beste, of onderhoudendste onder hen, doch de man
die gedood had: de meester gedood had, hetgeen haar instinct,
waar immers van een werkelijke dood geen sprake kon zijn, vertaalde in: de vleselijke bekoring gedood had, die door de meester
werd uitgeoefend. In dit instinct een joods instinct, dus haast
tot de bodem gerationaliseerd, heerste een schier ambtelijke
hiërarchie. De man die Jezus had laten doden kende zij nu. De
man, in wiens naam dit was geschied, Tiberius of Caligula, dat
maakte geen verschil, was zij bezig te leren kennen. Had het
lot de Syrische legaat Lucius Vitellius op haar weg gevoerd, hij
zou de tussenschakel zijn geweest! Haar ontvankelijkheid voor
keizerlijke praal was gering, voor keizerlijke machtsontplooiing
iets groter; maar daarnaast had zij, met ditzelfde feilloze, zij het
ook regelmatig gerangschikte instinct, na die van Pilatus de
eigenste charme van de mens Caligula ontdekt, het allereerste
moment dat zij hem zag. Het was, zo men wil, zijn boeiende
lelijkheid, zijn ongezond prikkelende en toch ook weer jongens135

achtige fascinatie: een jonge slang, nog druk aan het vervellen,
die haar na de koddige beer opvallen moest, en waarover ze de
beer dan ook niets verteld had, omdat hij het toch niet begrijpen
zou (en niet alleen deze beer, die met zijn onbegrip te koop
liep...). Zo was het Lam Gods omringd door een ganse dierenriem van vijandige en toch zo vertrouwde gestalten: de schaduwen, geworpen door zijn licht. Zij zou ze alle ontmoeten, als haar
een eeuw te leven was vergund.
Deze lauwe juni-avond was zij vroeg in het paleis. Terwijl
wacht na wacht haar doorliet, nieuwsgierig glurend onder hun
gekamde helmen tot zij door een volgende deur verdween, vroeg
zij zich af, of dit de laatste beproeving zou zijn, haar door haar
strenge meester opgelegd. Ja, dit moet zo zijn, dacht zij en ademde de aromatische aankondiging der particuliere vertrekken in,
—en dat niet alleen door zijn belofte! Want hij is de enige die
Jezus zou kunnen vernietigen, en die dus zelf zal worden vernietigd, als de laatste onder hen allen. Vele bozen van gelijke
kracht, niet de opperste onder de moordenaars, doch de engel
van het boze zelf. Heeft men hem lief, dan vergaat men misschien, omdat het boze niet meer van hem te scheiden is en in
een gedachte af te zonderen. Op de rand van het rustbed gezeten, mijmerend in een spaarzaam schijnsel van kaarsen, de
handen langs de wangen, waarbij zij met de pink op het jukbeen
tikte als om de tijd door dit vleselijk scanderen in zijn eigen seconden te verwarren en tegen te houden, werd zij overvallen
door de angst, te veel in de waagschaal te hebben gesteld. Deze
keizer was in het andere kamp de enige waardige tegenstander
van haar meester; dus deed zij haar meester te kort, al was het
slechts omdat hij afwezig was en deze niet, hetgeen een voorsprong verschafte tegenover diegene die tussen de een en de
ander kiezen moest. Wel, haar keus was bepaald, jaren geleden
reeds. Zij kon het erop aan laten komen. En toch, toch had zij
er wellicht beter aan gedaan met Lucius Pontius Pilatus te vluchten, en beiden te bewaren: de afwezige meester en de levende
mens die zij, misschien, liefhad, de geschorste procurator met
zijn bruusk verwarmend praten, in een eeuwige suspensie van
een dubbel gevoel, geen strijd op leven en dood, zoals dit hier:
deze tapijten, deze muurschilderingen, boogvormig ingelijste
landschappen die haar weglokten naar niet bestaande einders,
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deze met diamanten bestikte muilen die voor haar waren klaargezet...
`Wie zit daar nu zo bij drie kaarsen te dromen?'
Een vrouwenstem, vlak bij haar. Zij had niemand horen binnenkomen. Drusilla was het die voor haar stond, iets voorovergebogen, met één arm vooruit als om een slapende zachtjes aan
te stoten. Zij leek heel rood en gezond in het kaarslicht, bijna
even rood als de lichtlijnen tussen haar vingers, toen zij de rechterhand voor een der kaarsen hield, die door een luchtstroom
was begonnen te flakkeren. Achter de zittende staken, wringend en kronkelend, drie stompen van schaduwen omhoog. Zij
wilde opstaan, maar er kwam een gebaar, dat dat niet hoefde.
Het was voor het eerst, dat Drusilla, die haar nooit anders dan
zeer terloops had toegeknikt, zoiets als een toenadering scheen
te wensen. Uitvorsend keek zij in het blozende gezicht met de
wangkuiltjes, de langwerpige, wulps wegkierende, en toch zo
vriendelijke ogen, de ferme boerinnenneus, en daarboven, als
enig keizerlijk embleem, het voorhoofd van Germanicus, levend
gebleven door de jaren heen in twee, drie individuen, glanzend
en glad.
Weer stak Drusilla haar hand uit. `Je moet niet zo alleen
zitten; als hij niet komt, ga dan weg.'
`Ik was vroeg,' zei Maria, met stijgend vertrouwen opziend
naar dat brok gezondheid boven haar, over haar heen, `maar ik
was werkelijk aan het dromen.'
`Nooit dromen moet je... Ik droom nooit, Gajus ook altijd...
Denk erom, dat je in die muilen niet door het paleis loopt, je zou
ze kunnen verliezen, en ze stelen hier zo...'
`Ik loop nooit door het paleis.'
`Maar dat mag j e toch wel,' zei Drusilla nadenkend, dan naïef
lachend, `we moeten samen eens door het paleis lopen, jij rechts,
met al mijn diademen op, om oude senatoren en die vreselijke
Cassius Cherea te ergeren. Dit zijn ook eigenlijk mijn muilen;
alles wat hier is, is eigenlijk van mij. Gajus zegt, dat ik opjuno
lijk, hij zegt maar wat. Ik kan me het leven niet indenken zonder
Gajus, maar, en dit wou ik je zeggen, hoe meer vrouwen hij
neemt hoe liever het me is... liefje.'
Daarmee legde ze haar volle, warme hand in Maria's nek,
steeds voorovergebogen, met één voet vooruit, als in een be137

paalde vechthouding, een eindhouding of apotheose, door publiek toegejuicht. Onderwijl sprak ze verder, op haar kinderlijke,
tamelijk onsamenhangende manier, die voortdurend bedreigd
scheen door giechelbuitjes.
`Prettig, die hand? 's Winters is dat zo prettig. Vrolijk je Gajus
wel op? Hij is zo'n aansteller, maar hij droomt akelig, dat is waar.
Hij is ook bang om vermoord te worden. Ik nooit, en toch zegt
het orakel, dat ik eerder zal sterven dan hij; maar ik heb een
ander orakel gevraagd te zeggen, dat hij dan ook spoedig zal
sterven, dan zijn we verenigd, hij zegt als Juno en Jupiter, maar
met Drusilla en Gajus ben ik ook tevreden. Ik houd veel van
Gajus, ik houd van alle mensen, van iedereen, al doe ik mijn
slavinnen wel eens kwaad...'
Maria voelde de hand wegen en al gloeiender worden. Dat het
onaangenaam was, kon zij niet zeggen. Zonder bijgedachten,
zonder meer op te kijken, onderging zij de aanraking van de
zuster van een keizer, van een keizerin. Dat was alsof zij zich
ergens op een heilige warme plaats onder de aarde bevond. Zij
had het gevoel te moeten fluisteren, als tijdens een plechtige
handeling.
'Ik ben blij, dat u...'
`Zeg maar niets. Ik merk al, dat je slaperig wordt; dat kan ik
heel goed, Gajus' panter maak ik vaak in slaap zo. Hoe meer hoe
liever. Hoe vind je mijn hand? Ik geloof, dat ik zou kunnen genezen met zo'n hand, of kinderen verwekken uit koude steen,
het is heerlijk een mens aan te raken. Heeft Gajus je al uitgenodigd voor de grote spelevaart op i juli, op zee, bij Antium?
Kom ook, dan zullen wij Ennia bespottelijk maken. Ennia haat
ik, niet omdat ze met Gajus naar bed is geweest, maar omdat
ze zei, toen ik haar aanraakte zoals ik dat jou nu doe: `Neen,
Drusilla, wat dat betreft ben ik een Vestaalse maagd.' Gajus zegt,
dat ze dat is wat alles betreft. Hoe vind je zoiets, Maria? Ik vind
het toch alleen maar prettig om mensen aan te raken of dieren,
grote dieren, dieren zo groot als mensen. Gajus' panter is een
heerlijk dier... Zo'n zwarte, magnetische, lekkere robbedoes...
Lekkere robbedoes... Als je eens wist hoeveel ik nu van je hield,
Maria, lieveling, straks ben ik je weer vergeten...'
`Dat hindert niet,' zei Maria goedig, terwijl ze het hoofd dieper boog om de hand kwijt te raken, die lastig werd. Maar de
138

hand volgde haar beweging, als een blok om haar nek.
`Maar daarom doe ik je nog geen kwaad...'
`Neen...'
Hier werden zij gestoord; in de deuropening stond Gajus
Caesar, half omgewend naar de pantomimist Mnester, de laatste
tijd zijn favoriet; hun naderende stemmen waren door de gordijnen aan weerskanten van de deur tegengehouden, en beide
mannen liepen op sandalen. Caligula's lichaam was omwoeld
met dunne sjerpen, en zo bont, dat een overheersende kleur niet
meer te bepalen was. Terwijl hij het gordijn opzij hield, werd
zijn arm door een siddering overvallen, waar hij zelf vol ergernis
naar keek, alsof die arm aan een ander toebehoorde, wie hij nog
gelegenheid gaf zich beter te beheersen. In deze twee maanden
was zijn gezicht weinig veranderd. Slangeogen en heldenvoorhoofd, kale kruin, Silenenneus en Gorgonenlach, alles aanwezig.
Alleen was de uitslag aan de lippen door een roze laag pasta
bedekt, en de verheven rimpeling, toen nog een mimiek, stond
nu voorgoed, fijn, maar diep, ingegrift onderin het erfstuk van
Germanicus.
Hij wenste de twee vrouwen goedenavond. `Als Mnester
binnen mag komen, maken we er een partijtje met zijn vieren
van. Of durft Mnester niet? De kaarsen onder het bed...'
`Vuile praatjes, Gajus?' zei Drusilla, `dan ga ik weg.'
`Dat was juist mijn bedoeling, aangenaamste van al mijn zusteren. Je bent hier toch alleen maar omdat je je verveelt. Jij gaat
toch niet weg, Mnester?'
Juist stak de danser een etherisch vogelprofiel om het gordijn,
en wierp een blik vol milde ironie, maar uiterst snel, op Maria.
`Kom nu gewoon binnen, Mnester!'
Met een paar danspassen, elleboog en pols sierlijk afgeknikt
en telkens schuddend wegwerpende gebaren met deze arm volvoerend, trad Mnester in het licht der kaarsen. Met zijn smalle
heupen wist hij toch nog uitermate vrouwelijk te wiegelen, en
hij deed het, twee- of driemaal. Hij boog in de aangeduide richting, toen Caligula zei:
`Dit is Maria, Mnester, de schoonste vrouw uit een van onze
meer oostelijk gelegen provincies. Dit is Mnester, Maria, een
civis Romanus van ongewone poezeligheid, waar men hem ook
aanvat. En dit is natuurlijk Drusilla, ons allen welbekend. We
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kunnen elkaar ook verhalen vertellen, ik bedoelde niets bepaalds, Drusilla. Ik heb me vandaag verveeld als Sisyphus, wie ze
zijn steen hebben afgenomen...'
`Ik kreeg een idee voor de pantomime op het vlot, Caesar,
zojuist...'
`Onder het vlot?...'
`Op het vlot. Het Oordeel van Paris! De aanblik van twee
overschone...'
`En jij de derde dan.'
`Ik Paris, had ik gedacht, of Apelles Paris. Ik hoef ook niet mee
te spelen, te meer omdat ik aan watervrees lijd. De idee is alleen
van mij, maar die laat ik me graag ontroven.'
`Goed, dan roof ik de idee. Een geniale flits van de kleine Gajus. Ja, Paris is goed, werk het maar uit. Voor Juno een van je
dikste jongelingen, alsjeblieft. En denk om de kostuums: het
beste van het beste. Onderwerp de senaat maar weer eens aan
een darmspoeling. En nu uit mijn ogen, gevogelte! Verdwijn!
Drusilla met je dikke achterwerk, leid deze schone, jonge Griek
naar zijn appartementen; Mnester, geen verkrachtingen onderweg. De kamer uit allebei, met gezwinde trippelpassen!...'
Lachend verdwenen zij. Terwijl Caligula naast Maria op het
rustbed ging zitten, hoorde ze hem iets prevelen als `verdoemde
sletten', hetgeen dan zeker ook op Mnester sloeg. Zij was intelligent genoeg om in te zien, dat keizerlijke waardigheid gepaard
kan gaan met frivoliteit van iedere soort, maar zeker te verblind
idealiserend dit had zij met al haar minnaars gedaan, die een
rol hadden te vervullen in haar levensplan om te beseffen, dat
in dit geval de waardigheid reeds verdwenen was lang voordat
de frivoliteit erop werd losgelaten...
Langzaam, met trillende vingers, wond hij één voor één de
sjerpen van zijn lichaam, als een Laocoön, die zich van verschillend gekleurde slangen bevrijdde, onderwijl kreunend: `Dit is
geen leven... Vannacht slaap ik weer niet... Waarom slaan ze me
niet dood?' Ze vroeg of er iets gebeurd was, maar zonder op
haar te letten zette hij zijn werk voort, totdat er stukken huid
blootkwamen van een schril en ziekelijk wit: `Tweehonderd
dertig audiënties op één dag. En als ik voor de kerels zou willen
dansen, of vieze rijmpjes opzeggen, of me uitkleden, in zo'n
geval ben je tot alles bereid, dan word ik voor de senaat ge140

roepen en Gajusje krijgt een pak slaag op de tedere delen. Op
een goede dag vermoord ik ze allemaal, eigenhandig, en ik heb
de middelen, in de oude kist van Tiberius... Wat ik daar indertijd gevonden heb, je zou het niet geloven... Aangenomen, dat
je in iets anders kunt geloven dan in hem,' besloot hij, zijn ogen
verdraaiend.
`Vertrouw niet te veel staatsgeheimen aan mij toe,' zei zij stil.
Zij had de gedachte, hem door middel van een of andere aanraking te kalmeren. Meestal herinnerde ze zich in zo'n geval dat
hij er niet van hield te worden aangeraakt. Zo ook nu, tot haar
verlichting. Want een aanraking, van mens op mens, had voor
Gajus Caesar steeds de betekenis van een bijzonder bedenksel,
ongekend en monsterachtig, iets moorddadig erotisch. Iedere
beroering, zelfs een handdruk, moest speciaal worden verzonnen, met verworpenheid beladen, en uitgevoerd onder begeleiding van het waakzaam loerend bewustzijn. Bijna ging hij ook zo
met zijn eigen lichaam om.
`Staatsgeheimen... Wie weet wat je onze procurator al verteld
hebt van dat alles...'
`U doelt op uw belofte, Caesar?'
`Ja, ja, we zullen de god der Nazareërs door de senaat zelf laten
benoemen,' riep hij, zo lustig plotseling, dat het alleen maar
belachelijk was, `dat zal ze goed doen... Alleen geduld! Caesar
belooft, maar dan komt de staat—langzaam—zo langzaam...'
Na een paar slakkesporen dier langzaamheid door de lucht getrokken te hebben, kwam hij dicht bij haar en dwong haar in zijn
ogen te kijken, in de onbeweeglijke, diepliggende edelstenen,
die ieder mens van vlees en bloed eruit had willen stoten, niet uit
walging voor Gajus, maar om te zien of ze echt waren. Hij staarde, doorgronddk, doodde met die blik. Als gehypnotiseerd keek
ze terug, maar haar gedachten werden toch nauwelijks door hem
beroerd; zoals zo vaak zag ze hem eerder als een interessante,
wat lugubere pop, die het een beetje slecht had in de wereld, in
deze gewone mensenwereld...
`Geloof je in me?'
`Dat weet u, Caesar,' zo beantwoordde ze dit ook al niet zeer
menselijk klinkend geluid. Zelf sprak zij vermoeid, maar ook
zangerig, als bij een ritueel, dat men uit het hoofd kent.
`Heb je vertrouwen in mijn macht?'
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'Ja.'
`Het is vreselijk,' steunde de oogappel nu zonder enige overgang, en hij verborg zijn jammerlijk verwrongen gezicht aan
haar schouder, zonder haar verder aan te raken, `het is vreselijk,
dat de mens niet de macht heeft tot alles, alles kan. Waarom toch
niet? Dat tergt me alle dagen. Waarom, als ik mijn hand uitsteek, valt er niet een ster? Ik zou werelden willen scheppen,
vernietigen, en ik ben te goedhartig om een vlieg kwaad te
doen. Och neen, geloof dat toch niet allemaal wat ik zeg... Zo'n
onnoemelijke ellendeling... En ziek, door en door... Wat zei Drusilla tegen je?' Dat één volkomen hard en traanloos oog haar
tussen zijn vingers door begluurde, merkte zij niet.
`Dat ze me nooit kwaad zal doen. Dat u veel droomt... En dat
ze uw mooie panter in slaap...'
`Ach, de lieve Nigra! ... Dat dier zal mijn oude dag verlichten...
Ik ben verliefd op Nigra... Waarom kan ik op mensen nooit verliefd zijn? Leg me dit uit, ik doe een beroep op je rabbijnse wijsheid! Was Jezus verliefd op je?'
`Ik heb u dat al zo vaak uitgelegd, Caesar,' antwoordde ze, het
hoofd buigend.
`Ja, dat vergeet ik dan... Staatszaken... Je gelooft meer in hem
dan in mij, dat zie ik alweer. Kon hij dan alles?'
`Veel.'
`Wat de een kan moet ook de ander kunnen! Er is geen verschil tussen de mensen, dat heeft Seneca me zelf verteld, hoewel
je niet alles geloven moet wat die schavuit... Maar bij Jupiter,
wat een gesprek!' Nu ging hij weer levendig doen, hij sprong
op en neer op het rustbed, wreef zich in de handen, fronste het
voorhoofd alsof hij heel prettige dingen aan het bedenken was.
`Onze avond, Maria, onze avond! Daar is me die Gajus bezig
onze avond te bederven! Zeker omdat Mnester op mijn zenuwen werkte, de man doet altijd alsof ik verliefd op hem ben... Op
I juli zal ik hem laten proesten en snuiven als een triton... Maria,
vreugde nu! Laat de nacht haar vleugelen...'
En meer van zulke taal. Het stadium der omhelzingen was genaderd. Maar hoe onhandig, lomp en hoekig werd hier omhelsd!
Zoals een schoft zonder enige voorbereiding in een ommezien
god kon worden, zo liet hij aan de eigenlijke minnespelen, de
bijzondere bedenksels, steeds enige minuten voorafgaan waar142

voor een schooljongen zich zou hebben geschaamd, en liefst in
het volle licht. Maria kende dit al van hem. Hierna, soms met
het licht uit, kwam het stadium der fluisteringen, dat zij het
meest haatte. De eerste weken van hun omgang hadden Caligula voor een moeilijk dilemma geplaatst. Zijn jaloezie, zoveel
venijniger dan die van Pilatus, juist omdat hij niet van haar hield,
was bijna ondraaglijk geworden, want hoe meer `wederliefde'
(het Pabekse recept) hij van haar verlangde, des te dwingender
werd de noodzakelijkheid om de nachtelijke Jezus in haar minstens te tolereren; zijn jaloezie vulde zichzelf aan, al naar gelang
zij zichzelf zocht op te heffen. Maar toen vond hij een oplossing,
waaraan niemand voor hem ooit had gedacht. En had men eraan
gedacht, men was toch niet in staat geweest de gedachte ten uitvoer te brengen. Hij was haar eenvoudig te slim af, hij bestreed
haar met haar eigen wapens, listiger dan duizend procurators
van Judea en Samaria. Hij werd zelf Jezus. In zijn fluisteringen,
die de hare overstemden, vereenzelvigde hij zich met het fantoom, vertelde bijzonderheden over zijn lang niet malse strijd
met de joden, over zijn kruisiging op Golgotha, zijn omzwervingen, zijn verlangen naar haar. En zij liet het zich welgevallen,
zonder protest, zelfs als hij uitgleed naar een of ander cynisme,
verdoofd, ellendig tot in het diepst van haar hart, zowel door de
bezoedeling van haar droombeeld als door het onontkoombare
besef, dat dit droombeeld niet eens meer bestond, zodat aan
haar daden van liefde-zonder-liefde en haat-met-liefde alle zin
en iedere rechtvaardiging was ontnomen, maar daarnaast toch
ook met het gevoel, dat dit iets definitiefs was, dat zij niet verder
kon gaan dan dit, en dat nu spoedig haar meester moest komen
om haar te verlossen hiervan. En dan kwam de wellust, die haar
inderdaad verloste, voor tien seconden.
De fluisteringen schenen uit te blijven dit keer. Vlak voor
haar neergeknield, de handen steunend op het rustbed, begon
hij haar knieën te kussen, wurmend met het hoofd tussen deze
harde welvingen, schaamteloos opdringend, geenszins ter adoratie. Zijn gelige kruin zag zij knikkend bewegen. Zij verbaasde
zich erover, dat dit een keizer was; tegelijkertijd echter wakkerde deze verbazing met grote vlagen het genot aan, werkte geen
tegenstelling zo kittelend als deze. Alle zonden kende zij, nu
moest zij nog de allerlaatste leren kennen, in deze uithoek van
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een paleis, waar glans en verrotting samenspanden om de wereld
te doen vergaan. Zoals een worm met zijn kale kop aarde en
modder doorwoelt, zo baande de zoon der velden zich een weg.
`Dat is nu reeds de derde maal, dat ik zo in zee wil stappen,'
sprak Lucius Annaeus Seneca tot de tribuun der Praetorianen
Cassius Cherea, die iets verder van de verschansing af stond.
Zijn gezicht, het gezicht van een stoutmoedige oude aap, die in
adeldom de mens voorbij is gestreefd, bleef in rust, zelfs nu hij
had moeten lachen. Overigens nam men hem dit evenmin kwalijk als een rots of een wolk. De veel beweeglijker Seneca, een
goede veertiger, met grote, bruine, zwaarmoedige ogen, wees
nu naar de kust, waar Antium tegen het gebergte op lag: `Daar
ligt mijn buitenverblijf, het is van hier juist nog te zien.'
Cassius Cherea had de eerste opmerking verwerkt. `Wij
zouden het er minder goed afbrengen dan die knapen daar.'
Daarmee doelde hij op de zwemmers, die, na het eerste gedeelte
van de voorstelling, het Oordeel van Paris, de toeschouwers
nu reeds een kwartier lang verrukten met hun stoutmoedige
zwem- en duikverrichtingen als Nereïden en Okeaniden, om en
bij het grote vlot, waarop de histrionen hun zinrijke bewegingen
hadden volvoerd en hun strofen opgezegd. Nu was Cassius Cherea ook zover, dat hij de verschansing, die hier plotseling onderbroken werd, naar het scheen zonder enige noodzaak, want de
beide staatsietrappen bevonden zich aan de andere zijde van het
schip, aan een inspectie meende te moeten onderwerpen. Aan
weerskanten van het gat schudde hij aan het hout, dat nergens
loszat of vermolmd was. Hij zweeg. Hij had niets gevonden. In
het diep van zijn troebele ogen tekenden zich guirlandes van
naakte of zilveren lijven af als zinneloze prentjes. Hij luisterde
liever; kijken was ijdelheid; hij luisterde of het rijk niet in gevaar
was.
Zij stonden dicht genoeg bij de grote zonnetent om een en
ander te kunnen opvangen. Bogen zij zich voorover, dan ontdekten zij Caligula, met de gouden lauwerkrans op het hoofd,
woest of nobel gesticulerend, heerlijk in zijn element: de zee, en
Antium, waar hij geboren was. En Tiberius Gemellus, en vrouwen en vreemdelingen, en Macro en Piso, en Macro en Ennia
(men moest, in dit geval, Macro opnieuw noemen, al bleef het
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dezelfde robuuste bordeelbaas, als enige in een toga zwetend),
en toneelspelers die gehuldigd werden. Mnester en de anderen,
nog in hun godinnenkostuums, en muzikanten en zangers, die
veel te lijden hadden onder tegenstrijdige wenken en die op
bevel van Caligula soms tegelijk moesten zwijgen en zingen en
spelen, verdwijnen en aanwezig zijn en niet te hard spelen en
geen verveelde gezichten trekken. Er werd gedronken, er werd
gegeten, er werd, door sommigen, geschranst. Daartussendoor
lette men op de zwemmers; maar de draad van de handeling
ontvoeringen meestal en mythologische achtervolgingen
was zo dun, dat men een en ander missen kon. Het zou nog wel
enige tijd duren; dit waren de beste zwemmers van Sicilië, kraniger dan vissen. Juist vormden zij een levend beeld: drie, vier, vijf
op elkaar op de gespierde onderste, die zich bovenhield, terwijl
de bovenste ruige tonen aan een kinkhoren ontlokte. De zon
glinsterde op zilveren schubben, waterdruppels, haren, ogen,
druipende handen, en het instrument. Op het vlot lagen alleen
wat kostuums, en bloemen; sommigen verkleedden zich trouwens onder water. Een sterk parfum drong Cassius Cherea in de
behaarde neusgaten, zodat hij zijn hand naar zijn kin bracht,
traag, niet hoger dan de kin.
`De keizer is vrolijk,' zei hij. Parfum rangschikte zich bij hem
onder het begrip van vrolijkheid.
`Is het waar,' vroeg Seneca, die weer naar zijn villa zocht, het
schip was iets gedraaid, `dat Gajus Caesar bij zijn aanvaarding
van het consulaat, hedenochtend, een rede heeft gehouden,
waarin hij verklaarde Augustus te zullen navolgen en niet Tiberius?'
Cassius Cherea knikte. `De auspicia waren gunstig.'
`Waarom is Claudius niet aanwezig?'
Cassius Cherea antwoordde niet. Claudius, de oom van Caligula, die op deze eerste juli als tweede consul was aangewezen,
was zo mensenschuw, dat hij bij feesten onvindbaar placht te
zijn. Dit wist iedereen, Cassius Cherea hoefde dus niet te antwoorden, en dit wist Seneca weer. Wat hij ook wist was, dat de
oude krijgsman het toch wel aangenaam vond, als men tegen
hem sprak. Hij wilde vragen, of die joodse vrouw in het lichtblauw een bloedverwant was van prins Agrippa, met wie zij zat
te praten, toen Caligula's stem tot hen doordrong, een schrij145

nend geluid over de zomerzee:
`Ik vraag je dus, Macro, of je bereid bent op de gezondheid
van mijn overgrootvader Marcus Antonius te drinken! De stamboom mag je verder verwaarlozen, Antonia is niet iemand waar
men graag op drinkt, hé daar, Tritonen, vlugger, in aangename zwembeweging, vlugger, dansender, de onderbuik ingetrokken, ze presenteren hun tedere delen, bij Jupiter, de schelmen, jullie zijn vissen, koele vissen, bedenk dat wel! maar ik
vind, dat er op Marcus Antonius gedronken moet worden, omdat hij hier bij Antium verslagen werd, als een kleine vergoeding,
en ik vind, dat jij dat doen moet, Macro. Toe vooruit, Macro,
drink! De lieftallige Ennia zal je pols vasthouden, als je te veel
beeft.'
Niet alle aanwezigen hadden op deze woorden gelet. Gajus
gedroeg zich zo uitermate vermoeiend, dat men zich meer en
meer afsloot in kleine pleziertjes voor zichzelf. Hier zat prins
Agrippa met Maria te keuvelen, op verzoek van Caligula zelf,
die ieder opzien voorlopig vermijden wilde, daar tikte Drusilla
de triomferende vogelmens of manvrouw Mnester op de vingers, om even later Tiberius Gemellus en zijn vriend bestraffend
na te roepen. Deze vriend, een der vroegere `visjes' van de oude
Tiberius, ongewoon geboeid door het schouwspel der volwassen
vissen in het water, een reiner tafereel dan wat hij zich nog
vaag herinneren moest, werd door de kleinzoon van de man,
die het vruchtgebruik zijner onschuldige jeugd had genoten,
zonder onderbreking het gehele jacht langs gesleurd, hand in
hand, dan bij de staatsietrap, dan in de mast, onder de tent, of op
de kajuit; een uitdagend spel van zwakke, vroeg verwarde, te
vroeg gestreelde en daarom aan hun eigen uitgelatenheid nog
kinderlijk gehechte jongens; ook leek het wel, alsof Tiberius
Gemellus de ander wou laten uitwaaien, schoon schudden, niet
tot rust wou laten komen; het zaad van de grootvader was in
beiden. Maar er waren toch genoeg, die in spanning verkeerden
wat Macro doen zou op dit bevel of deze uitdaging: zo Quirinius
Fannius Piso, wiens bikkelogen met een zekere regelmaat de
driehoek Caligula-Macro-Ennia langs gleden, heen en terug. Hij
riep: `Dat kun je niet weigeren, Macro.'
`Hoor je het, Macro?' zei Caligula, wiens mond reeds op snauwen stond onder het uittartende wit van de stekelige melk, dat
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vandaag tegen een gezond okerbruin afstak, een zeemanskleur,
waarbij zijn ogen blauwgroen geleken, `onze praefectus urbi
geeft je verlof.'
`Dat heb ik niet nodig.'
Macro was een man zonder humor, fantasie of tact. Hij was
ook niet ter tale. Hij greep een glas wijn en bracht een heildronk
uit op de grote Marcus Antonius, zo ondubbelzinnig en recht
door zee, en met zulk een forse commandostem, dat elkeen die
nog niet op het incident gelet had zich nu met spoed naar deze
plaats onder de tent begaf om te zien hoe de krankzinnige inval
van de praefectus praetorio opgenomen zou worden.
`Zwemmers!' gilde Caligula met een falsetstem en begon
zwemgebaren met armen en benen voor te doen, `ik ben niet
tevreden over jullie! Langer onderblijven! Onder Sicilië doorzwemmen, jongelui, steeds maar onder Sicilië door; dat vlot is
Sicilië, mijn gasten staan daarop, zwemmers!... Uitstekend, Macro,' zei hij terzijde.—'Zwemmers! . . . Prachtig, Macro. Nu
eens een liefdestafereel, zwemmers, niet zolang onder water nu,
Sicilië is weer een vlot!' Hij zong het met spottend pedante
uithalen: `Het vlot is niet meer Sicilië! Iets meer van jullie zien,
zwemmers! Sicilië... Bij Vesta, daar schiet me iets te binnen...
Macro, wat heb je gedáán!!'
Hij stoof op de prefect af en greep hem bij de arm. Piso, vlakbij, scheen hem met beide handen die arm van zijn rivaal aan te
bieden, als op een presenteerblad. `Krokodil, is het je in je
hoofd geslagen?! De doodsvijand van Augustus vieren op de dag,
dat ik voor de senaat, op je eigen aanwijzing liefst, Augustus'
geest heb aangeroepen! Je bederft dit feest, Macro.'
`U gelastte mij,' zei Macro bot.
`U-gelastte-mij. Wat horen mijn oren? Als ik je gelast, dit
schip in brand te steken, doe je het dan ook? Wanneer ik, beladen met staatszaken als ik ben, en ten zeerste verstrooid door
mijn jammerlijke slapeloosheid... Neen, lach jullie niet!' bulderde hij tegen enkele omstanders, die in de mening verkeerden,
dat deze schrobbering bij de festiviteiten behoorde, `het is geen
grap! Het is de goden uitdagen! Een week lang zal er geofferd
moeten worden om zijn schim weer in de plooi te krijgen. Offers
voor jouw rekening, Macro. We praten er niet meer over. Het
festijn wordt hervat, luidkeels begroet door... Zwemmers!!'
147

Maar alvorens dit grotesk gejank voort te zetten, zonderde hij
zich nog even snel met Macro af en fluisterde, maar zo, dat het
in zijn omgeving gehoord kon worden: `Denk nu vooral om het
decorum. Ik kan je niet opnieuw laten opvoeden voor deze gelegenheid, bovendien staat Seneca daar bij de verschansing Cassius Cherea oneerbare voorstellen te doen. Maar onthoud dit: jij
hebt de verantwoording! Voor alles wat er nu verder nog gebeurt, stel ik je aansprakelijk! Ennia, een woordje...'
Zo had de keizer nog nooit tegen zijn medeplichtige gesproken. Terwijl Caligula, gearmd met Ennia, een niet onknappe
vrouw in weerwil van haar scheefheid, die volgens sommigen
aan te sterk snoeren was te wijten, naar de verschansing drentelde om de zwemmers beter te kunnen hinderen, bleef Macro
staan, alleen gelaten door iedereen. De ongenade voelde hij dreigen. Hij begreep alleen niet hoe de ander durfde. Eén woord van
hem... Maar zou hij dit woord durven uitspreken? Zou dit niet
een nog zekerder ondergang betekenen?...
Daar kwam de oogappel alweer terug, alleen. Ennia stonk
naar uien, had hij uitgemaakt. Bemerkend, dat de opgewonden
Mnester het sierlijke middelpunt was van een kring, waaronder
zich niet alleen Drusilla, maar sinds enige ogenblikken ook Agrippa en Maria bevonden, voegde hij zich onmiddellijk bij hen,
gevolgd door Tiberius Gemellus, met het `visje' aan de hand.
Als ouders over het wiegje van een pasgestorven kind staarden
Ennia en Macro elkaar van op een afstand aan, maar traden toen
ook naderbij.
`Ha, Caesar!' riep Mnester met zijn klankrijk orgaan, een
nieuwe, kraanvogelachtige stand beproevend, met elegant verdraaide poten, `ik merk het al, zonder uw tegenwoordigheid kan
ik niet denken. U inspireert mij. Uw gedachten zijn de mijne...'
`Ja, ik steel vaak jouw gedachten,' zei Caligula en drong zich
naar voren.
`Steel dan nu, en verbeter ze bovendien! Ik was, met die ontvreemdbare gedachten, nog steeds bij het Parisspel, ik kon er
mij niet van losmaken. Ik had het gevoel, dat het aan boord werd
voortgezet. Maar dat is ook zo! Zonder de overige lieftallige dames te kort te willen doen,' daarbij knikte hij minzaam tegen
enkele hofdames die kwamen aanlopen, `geloof ik, dat een
nieuwe Paris, hier aan boord van het keizerlijke jacht voor de148

zelfde keuze gesteld, iets van zijn gading zou kunnen vinden!'
`Je wilt toch geen Trojaanse oorlog ontketenen?' wierp Tiberius Gemellus ertussendoor en stootte het `visje' aan, met wie hij
op het paedagogium was geweest.
`Stilte, Gajus Caesar zal beslissen! Hij weet wat ik reeds weet,
maar hij zal het zeggen!'
`Ja, Gajus Caesar zal beslissen, ja, ja!'
`Wie is Juno?' vroeg Mnester plechtig.
`Drusilla,' haastte Gajus zich te antwoorden, `daar rekent ze
op. Ik tracht het haar uit het hoofd te praten, maar...'
`Leugenaar!' riep de goedlachse Drusilla. Zij leek wel iets op
Juno, in het vriendelijke. De andere gelijkenissen, waarover de
acteur dan ook lang had nagedacht, waren niet minder gelukkig
getroffen.
`Minerva?'
`Ennia,' sprak Caligula, die Mnesters dwalende ogen nauwlettend gevolgd had, `ze is streng, koel, niet onwijs, en...' dit
zei hij achter zijn hand tegen een der gasten, die hem zelfs van
aangezicht onbekend was `doordat ze de speer altijd in dezelfde hand draagt, is ze scheef geworden.'
`Venus?'
'Mnester, engel,' zei Caligula op zachte, volgzame toon, als

bij een onderonsje, `we moeten dan toch eerst weten wie Paris is.
Anders loopt het mis, wanneer...'
`Jij bent natuurlijk Paris!'—Tiberius Gemellus, met één arm
om de hals van het `visje', scheen door het dolle heen, maar hij
bedoelde zeker iets hatelijks, toen hij haastig vervolgde: `Ja, en
als je dat bent, vader Gajus, verwijt ikje je laf gedrag in Troje!'
`Stil, stil, Mnester moet het zeggen! Neen, Caesar!'
`Ik kan dat niet zijn, leerling van folianten,' riposteerde Caligula zonder merkbare gekwetstheid, `omdat ik Jupiter ben. Kijk
maar naar het gezicht van Drusilla, dat reeds tekenen van onrust
begint te vertonen. Overigens hoef ik niet bang te zijn, dat de
vrouwen mij niet de voorkeur zullen geven, zelfs als Jupiter; ga
maar eens naar het Capitool!' Een daverend gelach begroette
deze toespeling op de gewoonte van sommige getroubleerde
oude heksen en manzieke matrones om, op de trappen van het
Capitool gezeten, zich uit te geven voor de geliefde van Jupiter
tonans.
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`Neen, jij bent toch Paris!' kwam Tiberius Gemellus' open
jongensstem weer, al stootte het `visje', dat van jongsaf aan geleerd had keizers niets in de weg te leggen, hem waarschuwend
aan, `want je hebt Helena ontvoerd, Drusilla is Helena... Kijk,
daar komt Menelaos ook al aan! Kijk maar!'
Inderdaad was het Lucius Cassius Longinus, Drusilla's vroegere echtgenoot, een goedige dikkerd met hangwangetjes, die
zich juist bij het gezelschap wilde voegen. Drusilla wuifde hem
kameraadschappelijk toe. Naderbijkomend zei hij:
`Ik wil iedereen zijn. Maar wanneer Gajus Caesar, onze gulle
gastheer, Jupiter níét is, dan is hij toch zeker de broer van Jupiter!' Algemene toejuichingen. De onverbeterlijke Tiberius
Gemellus riep nog, dat vader Gajus dan kiezen kon tussen Pluto
en Neptunus, hetgeen een kapitaal verschil maakte in verband
met de Trojaanse oorlog, maar Mnester, de stille ceremoniemeester van deze dag hakte de mythologische knoop door, en
na snel het gehele gezelschap opgenomen te hebben, op de
capriolen der zwemmers lette niemand meer, behalve Seneca en
de oude tribuun, decreteerde hij: `Fortuna zal beslissen, met
uw toestemming, Caesar. De man en de vrouw, die op het ogenblik gearmd staan, zijn Paris en Venus! Het is niet nodig, dat
Venus appelresten tussen haar kiezen heeft zitten.'
Het bleken Agrippa en Maria te zijn, die nu onmiddellijk van
alle kanten gelukgewenst werden, als bij een plotseling bekend
gemaakte geheime verloving. Een en al hoffelijkheid, de ogen
fonkelend van gretige instemming, boog Agrippa zich over haar
hand. Zij lachte; deze mooie prins zou haar wel aangestaan hebben, indien de rij niet gesloten was geweest; maar daar danste
Gajus naderbij, blijkbaar óók tuk op haar hand; Gajus riep, dat
hij dan toch maar Paris wilde zijn; iedereen riep, dat hij dat wilde
zijn; Drusilla sloot haar in de armen en gaf haar een klinkende
zoen, Juno aan Venus, de blonde aan de zwarte, en één of twee
seconden, ondanks het bekommerde in haar trekken, was zij ook
werkelijk de mooiste aan boord, deze Venus, Aphrodite, Astarte,
deze zoekende Isis, rampzalig voortgejaagde Io uit het semitische Oosten, was zij ook werkelijk gelukkig. Zij keek toe, en
ontwaarde de stekelige melk om Caligula's lippen... En achter
Caligula een lange eunuch, die hem iets berichten kwam.
`De zwemmers!' krijste hij triomfantelijk en liep in grote op150

winding naar de verschansing, `houdt uw sestertiën maar vast
klaar! Tiberius, jonge poedel, loop me niet voor de voeten. Ik
verzoek u allen bij de verschansing te komen; op de zwemmers
mag met geldstukken worden gemikt, liefst in de mond; andere
lichaamsopeningen zijn hedenmiddag gesloten!'
Weldra stonden Seneca en Cassius Cherea tegen een stapel
opgerolde zeilen aangedrukt. Het versierde schip begon duidelijk te hellen, nu bijna alle opvarenden aan één kant te hoop
liepen en zich over de verschansing bogen om geldstukken te
mikken naar grijnzende Siciliaanse tronies. Werkelijk vingen
sommigen de sestertiën in de mond op; van andere kon men de
duikkunst bewonderen, in het groene, ver doorschijnende water: de strijd tussen mens en metaal in déze vorm. Er waren er
meer dan twintig, en zij waren overal tegelijk, in de breedte, in
de diepte, slanke vissen, groen, bleek, roze, naar gelang zij naar
het oppervlak opstegen, wisselend kleurend zilver, met zilver in
de bek. Op het dobberende vlot voor anker vermeerderden zich
de stapeltjes, daar werden de zaken gedaan: het bankbedrijf te
midden van het speelse element. Verderop dreven nog twee
bootjes met soldaten, maar voor het overige was de horizon leeg,
gereed om de zon op te vangen, die vurig daalde.
`Tiberius, kom hier, mik toch op zijn ogen, die ene kan dat,
die met het litteken, hij klemt ze in zijn ogen!'
Als een mainade ging Drusilla tekeer, geldstukken wegsmijtend zonder te kijken, de jongen aansporend om hetzelfde te
doen, maar dan beter. Het `visje' keek een beetje treurig toe,
lachte alleen als men acht op hem sloeg, maar gooide toch ook.
Iedereen gooide. Achter iedereen scheen Caligula te staan met
woeste bevelen. Men betreurde het geen platte, ronde steentjes
meegenomen te hebben, of fiches voor het dobbelen, of vals
geld. Op alle plaatsen langs de verschansing gooide men nu,
Drusilla en Tiberius Gemellus, om de anderen te overvleugelen
in het ogen raken, vlak voor de opening, waarop Seneca de tribuun opmerkzaam had gemaakt. Daar bogen zij zich ver, zeer
ver voorover en strekten de arm en hielden zich met de andere
arm aan de lucht vast of aan elkander... Plotseling een kreet:
Caligula, die hen op een bijzonder vaardige zwemmer wees; alle
blikken afgewend; het gooien gestaakt, maar de aandacht gebannen; een tweede kreet, een derde: van het `visje' dat voorISI

uitschoot naar het open stuk, een vierde van Drusilla, een korte,
kletsende plons in het water, die niet van een der zwemmers
kon zijn...
`Over boord, over boord! Tiberius Gemellus! Redt hem!'
Drusilla wankelde achteruit, struikelde; Macro kwam aanbenen, gevolgd door de keizer, de stuurman van het schip en enkele
matrozen. Daar Caligula onmiddellijk met zijn armen begon te
zwaaien, alsof hij nu aan de beurt was met gooien, letten slechts
weinigen op wat er in het water voorviel, waar minstens vijf
matrozen van het schip af tussen de zwemmers waren gedoken.
Maar ook de zwemmers zochten de diepte op, ogenschijnlijk
zelfs in een bepaalde volgorde, als op afspraak, om een zo groot
mogelijke ruimte te bestrijken met steeds verse krachten; overigens leken ze zo veel op elkaar, dat dit moeilijk was na te gaan.
Bij het vlot verschenen er een paar, doken weer. Nu waren er
niet meer dan tien boven, om snel de longen vol te zuigen, en
weer te verdwijnen. Verschijnen, verdwijnen, maar Tiberius
Gemellus bleef onvindbaar; Tiberius Gemellus hield zich niet
eens aan de goede drenkelingengewoonte om één keer nog,
draaiend als een vod, boven te komen...
Als een gek raasde Gajus langs de verschansing. Meer matrozen doken, zelfs ontdeden enkele voorzichtig-onvoorzichtige
senatoren zich van hun kleren. Drusilla was in zwijm gevallen,
ondersteund door Agrippa. Piso, met duiklust en levensernst in
de ogen, stond in de buurt van Macro, die uit elkaar spatte van
machteloze bevelen, waarvan de helft onverstaanbaar bleef.
Eensklaps draaide Caligula zich om en viel blaffend op Macro
aan.
`Hij is verdronken. Jouw schuld, schoft! Ik heb je aansprakelijk
gesteld! Wie laat er gaten zo groot als een os in een verschansing
tijdens een spelevaart met onervaren genodigden, vrouwen, en
jonge jongens? Dat doet Macro. De misdadiger Macro. Weg uit
mijn ogen! Je bent in ongenade! Verlaat het schip! Het oord van
verbanning zal je worden aangewezen! Vloek over de moordenaar! Macro, een gewone misdadiger. Eeuwenlang zal zijn naam
blijven voortleven, een smaad en een schandvlek... waarvan
de schoolkinderen.., kort en goed, verbannen!! Van het schip!
Van-dit-schip! En neem je wijf mee!!'
Het werd nu heel stil aan boord. Eén voor één duikelden er
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natte matrozen binnen, ostentatief hijgend en zeewater uit mond
en neusgaten spuwend, terwijl de zwemmers zich neerslachtig
op het vlot verzamelden om zich aan te kleden. De praefectus
urbi, wiens aanzicht bescheiden glansde, heldenzanger bij de
debacle van een collega, had de verdere regeling op zich genomen. Veel te regelen was er niet. Met een merkwaardige snelheid waren er twee bootjes met soldaten het schip genaderd; in
een ervan werden Macro en de snikkende Ennia geladen en zo
naar de kust geroeid. Het werd al donker, de wind stak op; binnen een half uur kon men in Antium zijn.
Samenscholende gasten wachtten hun beurt afvoor het rouwbeklag. Maar Caligula scheen niemand te willen zien. Hij bedekte zijn ogen, boorde een vinger in zijn holle slaap, trok de
bovenlip Medusa-achtig schreiend op, of liet zijn hand, alle vingers tot vraagtekens gekromd, met de handrug naar voren, vlak
naast zijn overhellend hoofd wanhopig en verbitterd schudden.
Men keek naar hem en hield zich muisstil om hem niet te prikkelen. Met een pathetisch gebaar naar de golven riep hij klagend:
`Vaarwel, dierbare jongeling, zoon van... mijn...' Hij wierp een
woedende blik op het `visje', dat klein, gebroken, bijna mismaakt van verdriet, tegen de verschansing leunde en niet in zee
durfde kijken. Daar naderde met behoedzame buiginkjes Quiri-

nius Fannius Piso, officieel drentelend, gereed om weg te schieten naar het andere einde van het schip, voor het geval dat het
rouwceremonieel dit plotseling eisen mocht.
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VIII

Uit het keizerlijk paleis op het Palatinum viel omstreeks de Iden
van de maand augustus een dun, maar scherp schijnsel op de
povere voorstad ten oosten van de Via Flaminia, waar alleen het
laagste van het lage woonde. Het schijnsel versterkte zich binnen enkele dagen, werd dringend, knipoogde ongeduldig, maar
werd niet beantwoord, dat was het vreemde. Onder de duizend
en één tovenaars en thaumaturgen, die Rome herbergde, moest
men nu juist op die Indische fakir Nárada stuiten om te ervaren,
dat wonderen zich niet laten dwingen, dat wonderdoeners een
eigen wil hebben, zelfs als de keizer hen roept, en dat er, o
schande, in zo'n geval niets anders overschiet dan de keizer te
adviseren zelf naar de wonderdoener toe te gaan, die weigert in
het paleis te verschijnen. Caligula mocht tieren en schuimbekken, hoezeer ook in het geheim geïmponeerd, de faam van
de asceet was te groot om er van af te zien; zijn geestelijke raadslieden verzekerden bovendien, dat een man, die zich met messen
en spijkers bewerkte zo roekeloos als Nárada dit deed wanneer
de geest over hem vaardig werd, gemakkelijk weerstand zou
kunnen bieden aan lijfelijke dwang. Tenslotte kalmeerde men
de oogappel door het te doen voorkomen alsofNárada's onwilligheid op een gelofte berustte. Waarop de oogappel zich in een
grasgroene mantel kleedde met witte cirkeltjes en zich naar de
fakir liet dragen, laat in de avond, opdat zo weinig mogelijk
mensen getuige zouden zijn van zijn vernedering.
Niet alleen om deze vernedering zweeg hij tegenover Maria
over het geval. Zij woonde nu bij hem in het paleis, sinds enkele
weken. Pilatus bezocht zij slechts zelden, vriendschap was de
nieuwe, en wellicht laatste vorm, die hun verhouding aange154

nomen had, en steeds met goedkeuring van Caligula, die zich
niet eens de moeite gaf de gewezen procurator achter zijn rug te
bespotten. Om Maria te kwellen waren er trouwens veel en veel
verfijnder middelen. Pilatus was als middel te grof, was een middel dat hijzelf zou moeten laden met raffinement, en dat dus pas
in aanmerking kwam zodra het gemakkelijker tergen, vrucht
van de toestand zoals die nu eenmaal was gegroeid, niet meer
zou volstaan. In overeenstemming met zijn gewoonte om alles in
een ommezien uit te putten, te verkwisten, leeg te zuigen, te
bederven en te beduimelen, waarop, bij wijze van terugslag op
de eigen persoonlijkheid, voor een gedeelte ook zijn gevoel van
nietswaardigheid berustte: wie niets heel laat is zelf ook niets,
was hij al spoedig tot de ontdekking gekomen, dat deze joodse
vrouw hem teleurgesteld had én als minnares én als bemiddelaarster tussen hem en het bovennatuurlijke. Zelfs voor keizers
gaapt achter een dusdanig frenetiek bedreven liefdesspel, berustend op zinneloze invallen en fysieke onmogelijkheden zonder
kop of staart, dezelfde leegte die de wonderen van een gestorven
heiland omringt, waarvan men alles te weten zou willen komen
uit de mond van anderen, zonder zelfiets op het spel te zetten of
zich ook maar enige moeite te getroosten. Erotische en sacrale
ijdelheid der ijdelheden reikten elkaar de hand. Daar hij Maria
nu dag en nacht voor zich had, was hij na een halve week afgestompt wat het eerste betreft, terwijl hij om er gehele dagen
mee te vullen ook de kunst om haar uit te horen over het leven
van de Nazareër niet voldoende verstond. Men was uitgepraat,
men kwam telkens weer op hetzelfde terug, het verveelde hem.
Meer en meer leek het hem dwaasheid om als model voor zijn
zelfvergoddelijking een gekruisigde of schijnbaar gekruisigde
jood te nemen; daarbij had hij het gevoel al die bijzonderheden,
die heilige gesprekken, die zonden en niet-zonden en liefde en
niet-liefde, ook zelf wel te kunnen bedenken, desnoods in gelijkenissen, daarvoor was hij vaak genoeg Jezus geweest, tijdens omarmingen, die de Nazareër in zijn onnozelheid had versmaad. Bijvoorbeeld: `Er was een jonge keizer, wie het behaagde
een volkomen onbelangrijke, zij het ook aangename joodse vrouw
te besproeien met wat zij liefde noemde. Alzo... Of aldus...' En
dan de moraal, die ieder maar voor zichzelf bepalen moest. Het
meest nog amuseerden hem de verhalen van Drusilla over wat
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Maria haar had toevertrouwd. Naar Drusilla vermoedde, hield
zij nog steeds van Pilatus; maar met Pilatus was er iets gaande, of
iets niet in orde, waarschijnlijk hield hij van een ander. Wanneer
Caligula dit hoorde, verdubbelde zich zijn jaloezie, niet op Pilatus evenwel, doch op het fantoom van de Nazareër. Deze j aloezie
intussen was niet de enige reden waarom hij haar nog niet weggejaagd had en naar Pilatus teruggestuurd, de laatste en alleramusantste kwelling in het verschiet, omdat Pilatus immers een
ander beminde. Vroeg zij hem, of hij er nog steeds niet aan dacht
zijn belofte in te lossen, dan kwam hij met uitvluchten voor de
dag, die hij van te voren zorgvuldig bedacht, iets waar hij bijzonder veel behagen in schepte. Deze uitvluchten althans waren
nog lang niet uitgeput! Vage angst voor haar al dringender gestelde eisen noopte hem al evenzeer haar voorlopig in het paleis
te laten. Ging zij naar Pilatus terug, of, wat hem betrof, opende
ze een bordeel, met bedden waarin men op de aangenaamste
wijze kon worden gekruisigd, dan kon ze die eisen op een afstand
stellen, ver van alle controle, en zijn subtiel gevonden uitvluchten kon hij de panter Nigra in het oor fluisteren. Met alle vasthoudendheid op één punt, die de keerzijde was van zijn grilligheid en ongebreidelde verkwisting op alle andere, maakte hij
haar tot zijn gevangene: uit kwelzucht, uit vrees, en onder de
pedante dwang om een programma tot de laatste letter te willen
afwerken. Maar in elk geval had hij haar niet meer nodig. Dus
had hij anderen nodig.
Nárada, de fakir, lag op een strozak, waarvan hij niet opstond,
toen de keizer het vertrek betrad, zonder gevolg, met een lamp
in de hand. Boven een onduidelijke baard was een stuk uit het
duister weggevreten, niet wit, niet blank, niet grauw: dat was
zijn indruk. Ogen zag hij helemaal niet. Even later kwam op de
plaats van de hals de keten van witte doodskopjes, speelgoed
voor fakirkinderen, uit het donker te voorschijn.
`Zijn er in Indië, dat verre land, geen keizers?' vroeg Caligula,
zich behoedzaam naar voren bewegend, terwijl hij pogingen in
het werk stelde om met zijn lamp enig ooggeglinster te ontlokken aan die vervaagde vormen, `ik ben namelijk de keizer van
het Romeinse rijk, dat binnenkort ook Indië opslokken zal, dat
wist u misschien nog niet zo goed. Maar ik begrijp, dat u om
bepaalde redenen dit hol niet wou verlaten, daarom kom ik hier.
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Ik ben zelfs bereid om mij in uw liggende houding te schikken.
Al zou ik u kunnen laten villen. Dat is prettig, villen. Alleen
knarst het wat. Men verwacht van villen, ja, levend villen bedoel
ik, ik zie u bewegen daar in het donker, men verwacht van villen een ander geluid: zachter, weker, glijdender, zoals Apollo
Marsyas vilde, een gedicht, met schone rijmen... U houdt niet
van villen, fakir Nárada, heilige man?'
In het bewustzijn van zijn onmetelijke macht kwam hij nader,
sierlijk zwaaiend met de lamp, nederige bedenksels brouwend.
Hij genoot. Hij bewoog de lamp alsof hij met licht aan het villen
was, voorzichtig en teder.
`Ik hoor een jongeman, die zich nog in de windselen bevindt,
dit van andere mensen eveneens veronderstelt, en daarom over
villen spreekt,' hoorde hij eindelijk van beneden. Een krachteloos, ziek geluid, als van een stervende. Nog had de fakir zich
niet verroerd.
`Ben je ziek?' vroeg Caligula, en richtte zijn lamp, hij wist niet
waarom, op de voeten, `men heeft mij gezegd, dat je alle lichamelijke martelingen kunt doorstaan door de kracht van je wil...'
`Van de gedachte,' verbeterde de stem.
`Goed, van de gedachte... Maar als je ziek bent, wel, dan
ben je in elk geval toch ziek!'
`Ik rust uit.'
Met een vinnige tik zette Gajus Caesar de lamp op de verveloze tafel. Nárada verzonk weer in het niets. Maar de lamp scheerde over het voeteneinde en boetseerde een iets: een eigenaardig
blauw aangelopen teen, waarvan de nagel zwart was, wellicht
van geronnen bloed. Met een beluste grijns wees de bezoeker op
dat verlichte plekje.
`Wat heb je met je voeten uitgevoerd?' En, toen de ander
zich niet verwaardigde te antwoorden: `Het doet me denken aan
datgene waarvoor ik hier kom. Dat is niet villen, maar kruisigen.
Ik mag dan nog in de windselen liggen, en misschien heb je gelijk
daarin, maar ik houd er niet van om ergens doekjes omheen te
winden. Bovendien ben ik belast en beladen met staatszaken. Ik
vraag dus: acht jij het mogelijk, met jouw bepaalde ondervinding, dat een mens de kruisiging doorstaat, van het begin tot
het einde, dus laat ons zeggen drie dagen lang? Langer duurt het
alleen bij ongelooflijke atleten, en die heb ik niet op het oog.'
157

Nu ontstond er eindelijk enige beweging op de strozak. Handen tastten in het licht, magere benen gleden opzij; ogenschijnlijk volkomen uitgeput zeeg Nárada met zijn rug tegen de muur.
Caligula draaide de lamp zo, dat het gezicht verlicht werd. Dit
gezicht was uitgeteerd, bleek en smerig, eeuwenoud ivoor,
bedekt met slijk, maar vooral was het, en was het nog steeds:
een baard met iets erboven, iets ongehoords! Ongehoord van
machtswil en doelbewustheid, een doel, terwille waarvan deze
man zijn bloed terug deed stromen, zijn spieren tot beenderen
maakte en zijn beenderen kneedbaar als spieren. En dan de
ogen: kleine, gulzige varkensogen, die alles omnivorisch zouden
aanvaarden: honger en pijn, modder en martelingen, uitstel en
eeuwigheid. De zoon der velden sloeg onmiddellijk een andere
toon aan.
`Ik zie, dat u er zich op verstaat,' zei hij sluw, met een toch
nog bot-nieuwsgierige vinger naar een diepe wond op Nárada's
borst wijzend, even onder de Shivaketen, `u moet zich maar niet
te veel vermoeien. Ik zal u morgen wat voedsel en zalf laten
brengen. Dat heeft u zich dus zelf aangedaan?'
`Ja,' zei Nárada zwak. Een dierlijke glinstering van onder zijn
ruige, saamgetrokken wenkbrauwen bereikte Caligula, die op
een punt van de tafel was gaan zitten.
`Kunt u in de toekomst zien?'
Nárada sloot de ogen en antwoordde: `Over tienduizend j aar
zal ik mij voldoende geoefend hebben om te kunnen voorspellen
of een blad, dat valt, met zijn doffe of met zijn gladde kant op
grond zal komen te liggen.'
`Dat noem ik geen voorspellen,' zei Caligula, die even gelachen had, maar niet van ganser harte. Hij stond op het punt
om te zeggen, dat Nárada zich oefende voor een kinderspelletje;
de indruk evenwel, die het verstorven uiterlijk van de fakir, en
de verbeten macht die daarachter school, op hem maakte, was
zo groot, dat hij de woorden niet over zijn lippen kon krijgen.
Reeds was zijn gehele voorhoofd bezet met de plechtige gelegenheidsrimpels, en bij herhaling bracht hij de hand naar de kin,
waarbij hij zijn wit omstekelde mond gewichtig vertrok. Vreemd
verdraaid zat hij zo op de tafelpunt, zichzelf aaiend, bestrijkend,
magisch kietelend tot groot man, tot bezonken denker. Hij vervolgde:
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`U kunt mij helpen. Al een tijd lang loop ik ermee rond. Ik wil
u in vertrouwen nemen. Ik ben keizer van Rome, en als Romeins
keizer kan ik aanspraak maken op goddelijke verering. Maar
behalve dit ben ik iemand met een rechtschapen karakter. Een
dusdanige verering wens ik niet te aanvaarden, als ik geen god
bén. Daar de verering nu eenmaal bij het baantje hoort, moet ik
dus goddelijk worden, er staat geen andere weg voor mij open.
God of bedrieger, van tweeën één, de keus is aan mij! Door bepaalde omstandigheden is mijn aandacht gevallen op de kruisiging als middel om de goddelijkheid deelachtig te worden, of te
bewijzen, te bevestigen...'
`Ik ken geen goden, die een ander bewijs voor hun goddelijkheid nodig hebben dan het glijden van hun ingewanden,' zei
Nárada iets levendiger, `een god ademt, en heerscharen van demonen vliegen door het luchtruim. Brahman heeft zelfs helemaal
geen bewijzen nodig; een bewijs voor zijn bestaan bewees, dat
hij niét bestond. Sommige mensen doen hun hele leven lang
niets anders dan dit bewijzen.'
`Dat geldt alleen voor Indië,' viel Caligula ongeduldig in, doch
zonder zijn eerbiedige houding op te geven, `daar gebeurt alles
in het groot; hier zijn we in het harde en nuchtere Rome, dat de
wereld beheerst. Ik begrijp volkomen, dat dit middel der kruisiging een onzeker middel is. Het bewijs kan mislukken; er zijn
trouwens goden die net als mensen kunnen sterven, zij het ook
om later weer te herleven. Maar dat wens ik niet. Dit zijn ook
niet de hoogste goden. Van Jupiter, of die met Jupiter gelijkstaan, mag men zoiets niet verwachten...'
`Hoe hoger de godheid hoe onwaardiger het bewijs,' zei Nárada, `men zou u de allereerste dingen nog moeten bijbrengen, zo
bijvoorbeeld hoe men alleen om het woord god uit te spreken
zich jaren lang geoefend moet hebben in het aaneenschakelen
van adem en gedachte.'
`Vergeet niet, dat men mij ertoe dwingt! Zelf ben ik het niet
die...'
`Integendeel, u wenst het zelf.'
`Dat noem ik voorspellen, bij Apollo!'
`Ik lees het in uw ogen.'
`Dan slaan we het boek dicht,' maar hij boog het hoofd voornamelijk om zijn verwarring te verbergen, `ik op mijn beurt
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hoor uit uw stem, dat u vermoeid bent en op mij gebeten. Terecht, terecht, ik ben maar een keizer... Ik zie, dat u mij niet
helpen wilt...'
`Ik wil u zeker helpen.'
`Zeg me dan: hoe kan men de kruisiging, hoe kan men martelingen doorstaan? De goddelijkheid laten we nu maar rusten,
daar worden we het toch niet over eens.'
`Door de pijn te begeleiden met de gedachte, door de gedachte te begeleiden met de wil, door de wil te begeleiden met
het doel, door het doel te begeleiden met het ademen, door het
ademen te begeleiden...'
`Dat moet u mij eerst allemaal stuk voor stuk verklaren, fakir
Nárada, ik ben uiterst onwetend. Ik kom nog wel eens bij u
terug, want ik merk, dat uw hoofd nu helemaal op uw linkerschouder hangt. De pijn begeleiden met de gedachte, dat is primo, begint u daarmee, later de rest. Wat is dit?'
`U heeft pijn,' begon Nárada, met enkele vage gebaren deze
onzeker klinkende woorden ondersteunend; zodra hij iets uitleggen moest, zich niet bepalen kon tot intuïtief gevonden uitspraken, orakelspreuken of rituele opsommingen, verloor hij
veel van zijn onmenselijke overmacht; men zag dan aan zijn gelaatsspieren, dat hij zich moeite gaf om te spreken, iets dat vernietigend kan zijn zelfs voor een asceet met gaten in zijn borst zo
groot als een vuist. `U heeft erge pijn. Maar u blijft de pijn
steeds voor, alle gewaarwordingen; u denkt aan de erger pijn,
aan de slechts iets erger pijn, niet te snel, niet te grote verschillen, anders slaat u over de kop, steeds een kleine lengte voor...'
`Een neuslengte voor, zoals met de wagenrennen?'
`Tot de dood toe steeds vóórblijven, niet aan de dood denken,
maar aan de erger pijn, u niet door de dood laten afleiden...'
`Zoals de wagenmenner niet door het getier van de menigte...'
`Dan is de dood onmogelijk, want alleen de pijn kan doden,
maar zodra de pijn wil doden, is de gedachte reeds bij de erger
pijn, die niet kan doden, omdat alleen de pijn kan doden, dat is
de pijn die minder erg is. Het is niet waarschijnlijk, dat u hier iets
van begrijpt.'
Caligula begon te lachen en liet zich van de tafel glijden. Hij
greep de lamp. Voor hij zich naar de deur wendde, zei hij:
`Ongetwijfeld acht u mij niet in staat tot dat wagenrennen
met gedachten.'
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`Alleen na een duizendjarige scholing, na vele levens. U staat
nog aan het begin.'
`Misschien was ik in een vroeger leven fakir. Wat weet u ervan?... Eén vraag nog: houdt u mij voor een god, en zo ja, welke
god?'
`Ik houd u voor een kleine knaap,' murmelde Nárada, en
maakte aanstalten om zich weer op zijn strozak uit te strekken,
`maar uit het rijk van Shiva,—ook mijn god.'
`Word jij dan keizer!... Maar ik kom nog eens terug, fakir
Nárada. Langzaam liep hij naar de deur, en lachte weer, luider
dan eerst, uitdagend, maar zonder spot. `U denkt aan het kind
Caligula, de kleine knaap. Maar dat kind is er niet meer. Dit is
mijn wedloop met de dood, dat het er niet meer is...'
Het gelach ging over in een korte schreeuw; een slag van de
deur gaf uiting aan wat woede kon zijn of smart of wanhoop.
Nauwelijks was hij alleen, of Nárada keerde tot het heelal terug,
en wat zich daarachter bevond aan aeonen van pijn, die hij van
seconde op seconde moeizaam doorschrijden moest. Hij lag op
zijn rug en vulde zijn borst met de voorgeschreven hoeveelheid
lucht, zonder iets te horen van het gekletter van wapens en de
zich verwijderende voetstappen in het houten gangetje.
Dit was het moment van haar grootste vereenzaming: toen zij
de twee mannen elkaar kussen zag, als goede vrienden, met de
handen op elkaars schouders. Het was alsof ze zich samen verbonden hadden tegen haar, alsof de laatste steun haar ontviel.
De grimas van afkeer, waarmee Pilatus zijn lippen drukte op een
wanggedeelte, zo ver mogelijk van de stekelige melk verwijderd,
was zwak en miste alle overtuiging. Een verloren bondgenoot,
omdat hij niet de kracht had andere bondgenootschappen af te
wijzen... Nu kon zij zich nog slechts tot de nacht richten, tot de
volle maan, die de marmerbeelden bescheen, de witte bekkens
der nymphaeae, het rimpelende water in die bekkens, en één
enkele spichtige, telkens scheefgestuwde fonteinstraal. Dat alles
mocht onbezield zijn, het verried tenminste niet. Kleine, gekleurde lampen op dwerghoogte deden aan het maanlicht nauwelijks afbreuk. Onder de tafel, met drie ligstoelen eromheen
gerangschikt, lag Caligula's zwarte panter. Reeds stond een
eunuch, lang als een zoutpilaar, wijn in te schenken, die alleen
Maria weigerde.
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`Lucius, goede vriend, ik zet er alles op, dat je deze nacht niet
vergeten zult,' begon Caligula, toen zij eenmaal gezeten waren.
Hij deed opgewekt, gedroeg zich voorkomend, behandelde zelfs
de eunuch als een mens, hetgeen men niet zou verwachten, als
men hem beter bekeek. Zijn gezicht, matig geschminkt, was gezwollen door slapeloosheid. Voorhoofd en groene ogen stonden
boven een slap bederf. En dan trok de mond zich, om zich met
list of ironie tegen dit bederf te harden, vertrok zich telkens en
telkens weer, en tientallen expressies, onder geleide van de
mond, liepen dwars over het gezicht onder voorhoofd en ogen
door, te veel om op te tellen of ook maar van elkaar te onderscheiden. Het leken de trillingen van een gevaarlijke ziekte.
Zelfs buiten zijn onmiddellijke omgeving maakte men zich trouwens over zijn gezondheid ongerust, de laatste tijd. Hij droeg
een rood gewaad, om het middel ingenomen, en van onderen
eindigend in lange franje; hals en armen waren bloot, dun als van
een teringlijderes; een vreemdsoortig scheef hoedje bedekte de
kale kruin. `En het geheugen is je tere punt nietwaar, Lucius? Maar daar is voor gezorgd.'
`Mijn geheugen is niet zo slecht,' zei de ex-procurator, zijns
ondanks behaaglijk achteroverleunend. Een kwartier lang, terwijl over onbetekenende zaken werd gepraat, die zelfs geen
eunuch belang konden inboezemen, bleef deze behaaglijkheid
duren: een gevoel van opluchting en lichamelijk welzijn. Blij was
hij alvast, dat de kus, die onverwachte afwijking van een alombekende keizerlijke gewoonte, achter de rug was. Bovendien
was hij nieuwsgierig. Nu hij zich midden in de strijd bevond,
leek alles hem aannemelijker dan enige dagen geleden, toen de
uitnodiging voor deze avond hem had bereikt; zijn onzekerheid
was des te groter geweest, omdat hij Maria niet meer gesproken
had en zich dus geen denkbeeld kon vormen van Caligula's bedoelingen. Hoewel hij nauwelijks in haar richting durfde te kijken, was het hem niet ontgaan hoe vermoeid en neerslachtig zij
eruit zag, dit in tegenstelling tot haar luchtig gedrag, wanneer
ze hem, overigens hoe langer hoe minder, in de villa bezocht.
Zelf was hij ook sterk vermagerd, sinds de dag, dat hij Publius
Barachius uit de handen van het Alexandrijnse gepeupel had
gered.
Zij dronken. De eunuch verdween. Opgewonden wees CaliI62

gula naar de maan, zijn doodsvijandin, die hem niet wou laten
slapen, in zulke nachten had men oude vrienden nodig, daarom
had hij Lucius Pontius laten komen, oude vrienden, zij drieën:
door de tederste banden verenigd...
`Nietwaar, Maria?'
`Tederheid is een groot woord,' sprak zij langzaam, met een
donkere blik naar Pilatus, die juist naar de fontein keek met de
standbeelden rondom het bassin en de vazen en de grote witte
watervogels, door de eigen vlerken toegedekt. Het hoofd stijf
omgewend naar dat nachtelijke schouwspel, leek hij een toonbeeld van soldatesk-weerloze mannelijkheid. De grote, zware
lijnen van zijn profiel staken niet tegen de donkere tuin af, maar
zakten er tegenaan, zakten erin weg: vlucht naar vergelegen
balustrades, waar men overheen kon springen in de stille Via
Sacra, weg van dit paleis met zijn lage pilaren, onzichtbare lampen en onzichtbare bedienden. Maar er was daar aan de andere
kant geen Romeins burger, geen jood, die zijn hulp nodig had.
`Nigra, leer de procurator manieren,'—Caligula sprak tegen
zijn panter, knippend met de vingers, `wat zegt een ridderlijk
man nu in zo'n geval, Lucius?'
`Lucius is te ridderlijk om iets te zeggen.' Dringend, zonder
af te laten, maar ook zonder ongeduld te tonen bleef zij naar hem
kijken. Haar blik voelde hij wel. Voor het eerst doemde het zoete
schrikbeeld weer op van haar onveranderlijke liefde voor hem.
En nu moest hij zijn gezicht terugdraaien, de druk van die vier
ogen ten spijt. Wat een toestanden. Zijn officieel verweer, zijn
stijve vriendelijkheid van de laatste maanden, zou het hem deze
avond iets baten?... Als een steigerend schip maakte hij de draai,
roeide snel tegen hun blikken op, hun blikken voorbij, en strandde op het paleis, de hoogste glinsteringen ervan. Hij zei:
`Daarboven schijnt de maan wel bijzonder...'
`Ja, en daar moet ik slapen,' lachte Gajus, die hem losliet, en
zijn derde glas ledigde, `daar wordt verondersteld, dat een Caesar slapen kan. Maria weet daarvan mee te praten. Dan zeg ik
tegen haar: liefste, Diana plaagt mij, onderschep toch haar stralen met je lichaam! Maar zij is zo slank, nietwaar Lucius?'
Pilatus knikte bevestigend en dronk, óók zijn derde glas. Hij
moest maar niet te weinig drinken, overwoog hij bij zichzelf.
Zijn enige wapen in hachelijke gesprekken, de humor, werd zo
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overvloedig en vaak onbegrijpelijk door deze tegenstander gehanteerd, dat er in diens tegenwoordigheid niets anders van hem
overbleef dan een plichtsgetrouw en wat droog ambtenaar, tot
in het oneindige te tergen en te vernederen door elkeen die zich
zijn superieur noemde. Om dit te kunnen verdragen deed hij
geen beroep op zijn slaperigheid dit keer. Dat durfde hij niet.
Het was al veel, dat hij met zijn Caesar gelijk-op durfde te drinken.
`Niemand heeft beweerd, dat ik dat niet ben,' zei Maria geprikkeld.
`Kom kinderen, elkaar niet plagen! Ik zal jullie zeggen wat ik
voor jullie bedacht heb, welke lieve verrassing. Ik zal niets beweren wat door anderen niet beweerd is, maar ik wil er toch op
wijzen, dat, afgezien van de maan die zij niet vermag te onderscheppen, onze kleine Maria, zodra de zon onder is, enkele eigenschappen toont te bezitten...'
`Kunnen we mijn eigenschappen niet onbesproken laten, Caesar?'—Ondanks de scherpe toon, waarop ze dit vroeg, hield ze
de ogen nog steeds op Pilatus gevestigd. Moest hij haar te hulp
komen, in bescherming nemen; was er, zij het ook aan deze kant
van de balustrade, nog iemand die dat van hem verwachtte? De
ex-procurator leek op dit ogenblik een goedige huisvader, die
zich een ondeugende streek van zijn dochter vertellen laat. En
Caligula zag dit wel. Hij dacht: de dikhuid geeft werkelijk niet
om haar, Drusilla heeft gelijk. Dan scheep ik hem met haar op!...
Pilatus dacht, of voelde: misschien kan ik toch nog slaperig worden, als het zo doorgaat... En Maria: daalt er dan nog niemand
ding toe
uit de hemel neer om die twee mannen een flinke kastijding
te dienen? Zij gaf Pilatus op, en staarde de tuin in, als op zoek
naar andere beschermers en vrouwenverlossers: Castor en Pollux en dergelijke helden, en het beeld van Victaria en van Roma,
en Hercules en Perseus, in lange eentonige rijen stervormig opgesteld rondom de fontein, ernstig over het water schouwend,
zonder elkaar te zien. Weliswaar stond daar tussen de palmen
ook een buste van keizer Caligula.
`Dat kunnen wij niet! Het gaat juist om jouw eigenschappen,
eigenschappen, die Lucius Pontius mogelijkerwijs nog niet
kent... Bedaar toch, mijn duifje, we zitten hier toch als oude
vrienden onder elkaar? Pik niet zo met je zwarte ogen naar de
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goede Gajus! Ik spaar me zelf toch ook niet?! Straks, na mijn
zesde glas, zal ik jullie vertellen hoe Macro en ik Tiberius hebben vermoord...' Na even rondgeloerd te hebben, fluisterde
hij: `Schrik je daarvan Lucius? Jij was toch ook geen vriend van
Tiberius? Na wat hij je vrouw heeft aangedaan... Wéét Maria
dat?'
In twee, drie tastende grepen bracht Pilatus de hand naar de
keel, en liet hem weer vallen. Zijn antwoord klonk toonloos.—
'Neen. . . neen, ik geloof het niet...'
Dat hij Maria indertijd met een paar woorden op de hoogte
had gebracht van die vernederende historie, herinnerde hij zich
niet meer. Tot elke prijs moest hij voorkomen, dat hier gesproken werd over iets dat op de gewoonte kon duiden om vrouwen,
al of niet geliefd, aan machthebbers af te staan, en vooral de
geliefde. Dit laatste kon Caligula natuurlijk niet weten, al was
het gebaar hem niet ontgaan.
`Dat is ook niet van belang,' ging hij geduldig voort, `en de
moord op Tiberius, die ik nu wel verhalen kan, anders vergeet
ik het misschien, jij werkt aanstekelijk, Lucius, is al evenmin
erg belangwekkend. Tiberius was ziek, en bijna dood, naar wij
dachten. Wij kwamen toegesneld, Macro en ik, maar toen herleefde hij weer, waarschijnlijk om ons onaangenaam te zijn. Macro heeft het kussen vastgehouden, ik heb erop gedrukt, we
hebben hem gesmoord als een zuigeling; het was niet nodig, dat
ik er nog op ging zitten ook... Maria doet als een stenen beeld,'
constateerde hij zangerig, `niet doen, Maria, niet als een stenen
beeld doen; en jij Lucius, houd je grote, behaarde handen stil.
Waarom kijken jullie me zo aan? Ik verloste het land toch van
een gesel en een pest?... Maar hierover wilde ik niet spreken. Er
is iets anders gebeurd, enkele jaren daarvoor, dat mij tevens in
de gelegenheid stelt, Maria's zwakheden te demonstreren en de
wijze waarop een man, Lucius Pontius Pilatus bijvoorbeeld, die
het best zou kunnen bestrijden... Prins Agrippa, mijn jeugdvriend, van wie ik steeds veronderstel, dat hij op Maria verliefd
is, en aan wie ik haar graag... Maria, je blikken doden! Bedenk
nu toch, lieveling, dat ik me hier óók zit te vernederen, Gajus
Caesar Caligula! Dwaasje...' Maar terwijl hij naar Maria's woedende ogen keek en haar bitter gekrulde mond, lette hij op de
gestalte en de handen van Pilatus, die hij vaag kon onderschei165

den. Ja, nu was hij op het goede spoor! De man was in staat om
hem op te vreten. Als hij niet zo'n lafaard was... Inderdaad had
de mededeling over de joodse prins de procurator een stoot gegeven in de goede richting. Juist de overdracht van Maria tussen
de een en de ander was zijn gevoelige plek, waarbij zelfs het ondraaglijke, dat zij door een ander bezeten werd, in het niet viel.
`Agrippa dan,' vervolgde Caligula, en schonk zijn glas en dat
van Pilatus vol, `maakte er mij op zijn fluwelige manier opmerkzaam op, dat ik Tiberius zou kunnen doden. Ik had daar nooit
eerder aan gedacht, want mijn ziel is op sommige punten van
een argeloosheid, die sommige mensen in staat stelt hun intiemste gedachten bij voortduring voor mij verborgen te houden...
Agrippa evenwel vergiftigde deze ziel met zijn voorstellen, en
op een avond staat Gajus met een scherpe dolk in de hand in
onmiskenbare moordenaarshouding bij het bed van zijn teergeliefde oudoom. Ik dacht, dat hij sliep. Ik hef de dolk op, neen,
het was toch meer een theatraal gebaar, ik geloof niet, dat ik
werkelijk gestoken zou hebben, ik vond zélf steken ook onprettig, maar ik haatte die man zo ontzaglijk, ik moest iets doen, en
daar zie ik zijn grote, donkere ogen op mij gericht! Is hij slaapdronken of reeds klaarwakker? Iedereen wist, dat hij steeds
moordenaars verwachtte op Capri; zelf heeft hij mij verteld hoe
machteloos hij zich voelde, en dat hij die gedachte alleen dan van
zich af kon zetten als hij mensen liet doodmartelen, onverschillig
wie, ook die niets tegen hem in het schild voerden. Zelfs zijn
knaapjes verdacht hij. Mij niet, omdat het naar zijn mening
niet, of nog niet, in mijn voordeel was, wanneer ik hem vermoordde,—tot zekere hoogte was dat juist. Hij ziet mij dus, met
die dolk, en kijkt mij aan, met die ogen. Kijk, daar vliegt hij,'
—dit achteloze tussenvoegsel bracht hij uit, naar een nachtvogel
wijzend, een uil, die over de wuivende palmen in de richting van
het Capitool streek, `hij weet het nog wel... Hij was niet dom,
Tiberius! Hij was de sluwste man die ik ooit ontmoet heb, en, al
had ik reeds onnoemelijk veel van hem geleerd, op dat ogenblik
wist ik niet wat ik doen moest. Maar let op: het wérd met mij
gedaan! Wat ik deed, zonder te weten wat ik deed, ging uit van
de veronderstelling, dat hij werkelijk nog niet goed wakker was
en in mij even goed zijn geliefde Gajus kon vermoeden als een
gehuurde moordenaar. Daarmee wil ik niet beweren, dat hij mij
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niet herkende. Maar zodra iets in hem zou zeggen: "Dit is de
moordenaar," dan was ik gered, want met die moordenaar liep
hij rond, die moordenaar maakte hem machteloos en gedwee als
een kind. Ik wérd dus die moordenaar. In plaats van op de knieën
te vallen en vergiffenis af te smeken, zoals Gajus zou hebben
gedaan, richt ik de dolk op zijn borst, wil toestoten, pers de lippen dan samen, schud medelijdend, maar op een bepaalde onpersoonlijke wijze, die niet op Tiberius zelf betrokken kan zijn,
het hoofd zo'n slapende oude man! en maak rechtsomkeert.
Later heb ik gehoord, dat veel beroepsmoordenaars zich zo gedragen, uit lafheid, of uit bijgelovig ontzag voor de slaap. Hij is
er nooit op teruggekomen, en ik heb Agrippa verteld, dat ik
hem inderdaad uit medelijden gespaard had. Dat geloofde ik zelf
een hele tijd, vreemd genoeg...'
Deze biecht had hij vloeiend uitgesproken en met een volmaakt begrip voor alle nuances. De wijn kleurde zijn wangen,
zijn bewegingen waren bevallig en zijn grimassen minder hinderlijk dan in het begin van het gesprek. Roerloos zaten de andere twee te luisteren. Even zweeg hij, genietend van de indruk
die zijn woorden hadden gemaakt, toen boog hij zich naar Pilatus
over:
`En zo heb ik mij, alleen met wat meer toeleg en nadenken,
ook tegenover Maria gedragen, beste Lucius. Zoals Tiberius met
"de moordenaar", zo liep zij rond met "de gekruisigde jood"...'
`U spreekt over mij als over een lastdraagster, Caesar,' zei zij
kalm, zij het ook met een metaalachtige onderklank in haar
stem, die die kalmte scheen te logenstraffen. In werkelijkheid
was ze haar zelfbedwang al lang kwijt, maar ze wachtte op Pilatus. Zij was tot Pilatus teruggekeerd, door iets in zijn houding,
doordat de standbeelden toch al wit waren en het maanlicht
op het water al te koud, en er was geen zelfbedwang voor nodig om af te wachten totdat hij losbarsten zou! Wel hijgde ze,
maar van een geheim genot, waartoe de lust der zelfvernedering
niet het meeste bijdroeg. Caligula glimlachte vriendelijk in haar
richting.
`Integendeel, ik noem de dingen bij hun naam, Maria. Maar
laat me nu uitspreken en maak je niet telkens en telkens aan
majesteitsschennis schuldig. Kijk eens, Lucius, zodra ik bij haar
was, lag, danste, de aap voor haar speelde,' en hij maakte enI67

kele geringe schommelbewegingen met de heupen, `werd ik
de gekruisigde jood. Gajus Caesar werd Jezus van Nazareth.
Totaal. Kant en klaar. Ik kan je dit aanbevelen, wanneer ze weer
bij je terug is, al is het voor jou misschien moeilijker dan voor
mij, omdat je je dan als het ware moet inbeelden, dat je je zelf
hebt laten kruisigen... Want dit is mijn verrassing voor jullie: ik
bied je aan, haar weer bij je te nemen, dag en nacht. Wel, wat
heb je...'
`Vervloekt, waarom heb je hem dit verteld?!'
De uitbarsting was er. De ambtenaar was vervangen door een
gevaarlijke driftkop. Maar, wat niemand had kunnen voorzien,
deze drift richtte zich niet op de oogappel, doch op Maria van
Magdala! Het gelaat deerlijk verwrongen, zodat hij eruit zag als
een stokoude dronkelap, krabbelde hij van zijn stoel en stond nu
met een schuddende vuist vreselijke verwijten te maken: dat zij
hem verraden had, zijn zwakheden in het licht gesteld, zich over
hem vrolijk gemaakt! Zelfs verkeerde hij in de mening, dat deze
gehele bijeenkomst niets anders was dan een doorgestoken kaart
tussen haar en Gajus, en op haar aanstichten. Hij raasde en tierde, zonder ook maar een seconde naar Caligula te durven kijken,—en werd pas kalmer, toen zij, na eveneens van haar stoel
opgesprongen te zijn, hem tot driemaal toe verzekerd had, dat
ze niets had gezegd...
`Waarover niets gezegd?' riep Caligula er lustig tussendoor,
de benen uitgespreid, het glas balancerend tussen de vingers.
Hij had onmiddellijk uitgemaakt, dat de ex-procurator smoorlijk
verliefd moest zijn. Alleen daardoor was een dergelijke hartstochtelijke woede bij zo'n lafaard te verklaren. Dus had Drusilla
ongelijk; al tikkend tegen haar omvangrijke achterwerk, zou hij
haar dit mededelen. En, een ander dus: nu kwam er ook niets
van Maria's verhuizing...
`Huiselijk gekrakeel,' begon hij, toen ze weer op hun stoel
zaten, elkaar liefdevolle boze blikken toewerpend, die nu niets
meer te betekenen hadden, `is een weinig verheffend antwoord
op mijn aanbod. Ik sta dus op het punt om het weer in te trekken. Maar eerst spreken jullie je maar eens uit tegenover jullie
Caesar. Moet ze terug, ja of neen, Lucius?'
`Ik heb niets te zeggen,' zei Maria stug, `ik doorzie uw bedoelingen.'
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`Jij doorziet niets. En jij, Lucius?'
Plichtsgetrouw stotterde Pilatus: `Neen, Caesar... Het is misschien vriendelijk... Maar ik kan niet... er niet tegen op... ik ben
maar een arme soldaat... Ik begrijp...'
`Dus je wilt niet. En toch houd je van haar, schelm!'
`Dat doet hij niet!' riep Maria met kracht.
`En van wie houd jij, mijn duifje? Hé ja, laten we nu eens alle
drie vertellen van wie we houden! Gezellig! Nu dan, ik houd van
Nigra, mijn panter, en een beetje van Lucius, die daar zo ongelukkig in elkaar gezakt in zijn stoel zit op het festijn van zijn
Caesar. Neen, maar Maria, je moet hem niet haten, omdat hij je
jood heeft laten kruisigen...'
`Dat doe ik niet!'
`Dus dan houd je van hem.'
`Houden haten ... U lijkt een klein kind!'
`Je bent brutaal, joods vrouwtje, volkomen onbelangrijk schepseltje, met je uiterst nietszeggende droompjes over gekruisigde
joden... Neen maar, kindertjes, kindertjes, laten we elkaar toch
niet zo honen!! Is dit het festijn van Caesar, of is dit het festijn
van Caesar niet? Ik ben na mijn achtste glas, en deze wijn is koppig als Quirinius Fannius Piso, die mij onder de duim wil houden,
—de duim gaat eraf,—de-duim-gaat-eraf,—maar dit zie ik toch
met alle gewenste en wensvaardige duidelijkheid, en bovendien
zegt een stem het mij: dit is het festijn Pan Caesar. Om te beginnen
houden we natuurlijk allemaal van elkaar, want de liefde is het
hoogste goed, dit heb je me zelf geleerd, Maria! Nigra, om slechts
iets te noemen, brandt van verlangen om mijn tedere delen te
besnuffelen, maar ik bied weerstand, omdat ik tenslotte Caesar
ben en omdat dit het festijn is van Caesar. Ik houd van Lucius.
Ja, Lucius, dat is van het eerste ogenblik af zo geweest; dadelijk
zei ik al tegen mezelf: wie is toch dat aangename en gespierde
ventje, dat daar helemaal uit Palestina is gekomen, waar hij zich
toch onledig kon houden met het kruisigen van onschuldige joden, alleen om zich aan zijn Caesar aan te bieden? Dat is nu eenmaal zo. Jij, Maria, bent verliefd op Drusilla, jij, vlam maar met
je ogen,—Drusilla is een zeer aangename vrouw; ik neem je dit
allerminst kwalijk; dan een beetje op Agrippa,—denk erom, hij
is volslagen onmachtig, en verder vooral op mij, al ware het
slechts omdat...'
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`Op u?!'
`Omdat Drusilla en ik één zijn,' verklaarde Caligula met een
ontroerde stembuiging, waarna hij een bescheiden kuchje loosde, `ik ben Jupiter, de broer van Jupiter, zij is Juno. Wij beminnen alle sterfelijken... Lucius, drink eens uit!'
`Ik haat u eerder,' riep Maria buiten zichzelf, en sprong weer
op, de naakte armen achterwaarts gebogen, als om zich af te zetten, `ik vergeef u, dat u ons tergt, want u bent dronken...'
`Majesteitsschennis...' hoonde hij, en hij wreef zijn stompe
neuspunt om die even later met duim en wijsvinger te omknellen, waarbij hij zachtjes schavend in zijn hand beet, in het vel
tussen die twee vingers. Boven dit levende mond- en neusmasker van vijf woelende vingers loerden zijn groene ogen haar aan.
Ze stond vlak voor hem, lijkwit, en zo hevig trillend, dat haar
borsten bewogen onder het witte kleed.
`Ik doorzie u. U wilt zich aan uw belofte onttrekken, daarom
wilt u me wegsturen! Maar eer ik me daarin schik...'
`Maria, luister nu,' zei Caligula, plotseling stil en nederig, en
hij vatte haar hand, met een onwillekeurige zijblik naar Pilatus,
die, ook reeds sterk onder de invloed van de wijn, met glazige
ogen het toneel aanschouwde, `dit zijn staatszaken. Die belofte
komt terecht. De vervulling ervan komt ook terecht. Over drie
weken, misschien iets langer, op een feest... op een festijn van
Caesar. Kortom, dan worden de Nazareërs de eersten in de staat
Rome, het aangename Rome...'
`Ik kan nu niet met u spreken. Maar ik blijf hier!'
`Natuurlijk blijf je hier,' fluisterde hij, `dacht je nu werkelijk,
dat ik je aan die idioot wou afstaan?'
`Hij is geen idioot!'
Even later zaten zij doezelig tegenover elkaar, steeds in dezelfde kring. De panter ronkte. Het was reeds laat, of vroeg,
maar tegen de maan, hoezeer ook schuin achter hen in de hemel
wegzakkend, kon nog geen ochtendschemering op. In de palmen, in de cypressen, ritselde of ruiste de zomerwind, naderde
het paleis met luchtige stoten, maakte een omweg, naderde
weer. Alleen aan de marmeren standbeelden was te merken, dat
de ochtend in aantocht was. Uit de tuin scheen de ochtend op te
stijgen, kruipend over de grond, de lage rode en gele lampen
aantastend, die ook al van de wind te lijden hadden. En Caligula
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vertelde, onvermoeibaar. Eentonig prevelend, voor zichzelf
slechts, dan weer met heftige uitvallen, gebaar, grimas en danspas, beledigingen uitbrakend of hun toegeeflijkheid inroepend
voor het kind Gajus, deed hij de inhoud van zijn geest leegstromen in een eindeloze aaneenschakeling van half gefantaseerde, half op de werkelijkheid betrokken monologen. Hij vertelde
van zij n j eugd, en de kleine, bemodderde Caligula doemde voor
hen op, vangbal van ruwe legionairen, op schilden geheven, spelend met zwaard en speer. Welk een gelukkige tijd, voor het
leger vooral. Was het toeval, dat er de laatste twintig jaar geen
overwinningen meer waren bevochten? Caligula moest weer jong
worden, hij moest dat. Maar dan was Caligula opeens een god.
Op de knieën, gedrochten! Spring opzij, daar komt zijn blauwe
bliksem aan, gesmeed van uit hun baan gebogen manestralen!
Of ze aan zijn goddelijkheid twijfelden? Deze twijfel doodde,
denk daaraan. Alleen hijzelf mocht twijfelen aan zo iets onbetwijfelbaars, hij was het alleen die alles mocht... Ach, ze moesten
toch medelijden met hem hebben, waarom lieten ze hem dan
ook niet zachtjes en simpel voor god spelen; als ze eens wisten
wat voor dromen hij had: over Tiberius die terugkeerde en met
hem deed wat hij wilde, over geesten van gestorvenen, zijn vader, zijn moeder, zijn broers, alle soldaten, alle centurionen, die

in hem hadden geloofd en die door zijn kinderlijk beeld niet
gered hadden kunnen worden. Aan zijn legerstede kwamen zij
klagen: `Caesar, onze god, gij hebt ons niet bijgestaan, ondanks
het vertrouwen dat wij in u stelden. Waarom hebt gij ons verlaten? Verzoen onze schimmen en sterfvoor ons, sterfdan duizend
doden.' En dan doolde hij troosteloos door het grote, donkere
paleis, en zelfs Nigra, de panter, was te moe om hem te volgen.
Arme Caligula. Opgezweept door wroeging en ellende klopte hij
dan aan de deur van de eerste de beste hofdignitaris en vroeg
zeer nederig of hij wat voor hem dansen en zingen mocht, enkele
danspassen maar, en of hij dan beloond zou worden met een kus,
één kleine kus maar, midden op het voorhoofd, om hem zijn
wandaden te vergeven. Eens had hij aangeklopt bij Cassius Cherea, maar die had zich in bijgelovige vrees onder zijn bed verstopt, de oude held. Sindsdien haatte hij Cassius... Hierna volgden lange mythologische uitweidingen over de god, die zich
offert, en die hij, Caligula, al of niet navolgen zou. Maar hij was
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toch zeker schoner dan Adonis, wilder dan Attis, die ontmand
werd, strenger dan Osiris, moediger dan Mithras, en dronkener
dan Dionysos, en goddelijker dan zij allemaal te zamen? Ja, hij
was Osiris; Isis was hem komen zoeken over zee; deze domme
procurator met zijn half geloken ogen was niet Osiris, maar Caligula was Osiris, en Maria was Isis, over zee. Neen, hij was
Dionysos! Verdoemd, sprak men hem tegen? Hij was eenvoudig
Dionysos. Pilatus was Theseus en Maria was Ariadne. Tenslotte
was de zeereis van de dikke, laffe procurator door goed weer begunstigd geweest; hij daarentegen, de onstuimige held Caligula
Attigula Mithragula, had in een hevige storm van de eilanden
Pandataria en Pontius Pilatus... Ach, hij hield zoveel van zijn
vriend Lucius, zijn oude krijgsmakker, met wie hij als kind dezelfde legerstede had gedeeld; ach, wat hield hij toch van dat
stevige beertje...
Nog haastte de zon zich niet om dit gebral te doen verstommen. Wel werden de standbeelden bleker en bleker, maar witter
dan wit konden zij niet worden, en dat waren zij al. Bijna scheen
hier de lichtste kleur het grootste beletsel voor een zonsopgang.
De beide mannen hadden even geslapen. Maria, die zich in een
hopeloos peinzen afgezonderd had, maar al te zeer gewend aan
woordorgiën, die soms een hele nacht in beslag namen, werd nu
opgeschrikt door een docerend geluid, dat tot Pilatus gericht
scheen te zijn. Caligula had een wijsvinger omhoog gestoken en
keek daarnaar met een verliefde blik, terwijl hij de vinger liet
wenden en wentelen.
`Secundo dus, mijn goede Lucius: als ik Attis ben, ben ik niets.
Van Attis, de Phrygische god, wordt bericht, dat er vrijwel niets
dan enig haar van hem was overgebleven. Dus ben ik niets, want
ik heb geen haar. Wat denk je daarvan?'
`Dan bent u niets,' zei Pilatus bot, maar met een hoffelijke
glimlach in wording. Hij lag volslagen uitgeput achterover.
`Ja, maar dat lieg je dan weer, Lucius. Als ik Attis ben, ben ik
Attis. Dat wil zeggen: ontmand. Dat wil zeggen: ik ben een
vrouw. Nu?'
`U bent een vrouw,' herhaalde Pilatus.
`Goed, je begint langzamerhand mijn bedoeling te begrijpen.
Maria, luister, het gaat ook jou aan, als god heb ik recht op de
grootst mogelijke erotische tegemoetkoming.' Hij sprak nu
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zeer plechtig, met de keizerlijke voorhoofdsrimpels in top; hij
scheen iets ontnuchterd te zijn, al was zijn gelaatskleur nog even
vaal, met zweetdruppeltjes op het voorhoofd en op de vormloze
neus. `Reeds lange tijd, geliefde onderdanen, is het ons een
grief, dat wij bij het minnespel verstoken blijven van de specifiek
vrouwelijke gewaarwordingen, die immers door de ziener Teiresias zo ver boven die van de man werden gesteld. Weliswaar
werd Teiresias door de goden gestraft omdat hij dit staande
hield, maar daarom kan hij nog wel gelijk hebben gehad. Tevergeefs wendden wij ons tot de senaat om genoegdoening. De senaat telt onder zijn leden zoveel oude wijven, dat hij onmogelijk
enig begrip kan hebben voor de gerechtvaardigde lichamelijke
verlangens van een jonge, schone keizer-maagd. Wat ik zeggen
wilde is dit...'
Het kostte hem enige moeite uit zijn stoel te verrijzen, maar
eindelijk liep hij toch, statig, hoog opgericht op de tenen, op
Pilatus af, die zijn ogen gesloten hield en zijn mond open. Onderweg pakte hij Maria bij een pols en trachtte haar mee te sleuren.
Hoewel haar gezicht de grootst mogelijke afkeer uitdrukte, bood
ze geen weerstand, hetzij uit een vermoeide nieuwsgierigheid
naar wat Caligula voor had met die parmantige stappen, hetzij
uit volslagen onverschilligheid, hoewel zij zeker niet datgene
zou hebben geduld waarop hij zinspeelde. Wat zijn bedoelingen
waren werd niet geheel duidelijk; waarschijnlijk wilde hij Pilatus
en Maria bij elkaar brengen en zich met hen beiden in een groteske omarming verenigen; zoveel is zeker, dat Pilatus, toen zij
voor hem stonden, de ogen opsloeg en op strenge toon, maar
zonder zich uit zijn liggende houding te verheffen, gebood:
`Laat die vrouw los, Caesar. Zij heeft niets gedaan.'
`Wat zeg je, idioot?' lalde Caligula dreigend.
`Zij is onschuldig, Caesar, laat haar gaan.' Daar ontwaakte
hij geheel, richtte zich op, en vervolgde, op veel slaperiger toon:
`Vergeving, Caesar, ik weet niet wat ik zeg. Maar laat die vrouw
toch liever los...'
Een van verre aanzwellend gejuich, of geschreeuw, leidde
Caligula af. Toen hij omhoog keek, bleek de maan verdwenen te
zijn, de hemel was blauw, groenig, rossig aan de onderrand. De
standbeelden waren grijs plotseling. Naderbij kwam het geluid,
op golven bolle wind.. Hij stampvoette.
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`Je bederft mijn plezier! Ezel...'
`Laat die vrouw los,' mompelde Pilatus, wiens ogen weer
dichtvielen, `en laat me met rust...'
`Je weet niet watje zegt, ik vergeefje. Vooruit, we gaan vadertje en moedertje spelen, op de grond... Onze kleren waaien vanzelf in de hoogte, hi hi... Maria...' Onderwijl zwol het geluid
beangstigend aan, bijna uit alle richtingen; geratel van wagens,
hoefgestamp vermengde er zich mee. Caligula liet Maria los en
liep enkele passen de tuin in.
`Kan ik weer niet met rust gelaten worden?' tierde hij, `kan ik
weer niet rustig slapen? Vervloekte plebejers! Ik sluit het circus,
als dat zo doorgaat, verdoemde parkieten...'
Midden in de tuin hoorden ze hem nu. Met slap neerhangende armen stond Maria naast Pilatus' stoel, ook met de ogen
dicht. Zij was misselijk van de honger. Daar klonk een schorre
kreet, een hoog gegil als van een vrouw, en daar kwam Caligula
terugrennen, zijn rood gewaad opgenomen tot de knieën, om
niet over de franje te struikelen. Pilatus bewoog zich niet, toen
hij hen, telkens omkijkend, voorbijsprong naar het paleis, waar
reeds ijzer op ijzer had geklonken.
`Wacht, hierheen! Er is een moordenaar in de tuin! Vlug,
wacht! Vlug!'
Reeds stormden er drie van de Germaanse lijfwacht in de aangeduide richting, zich verspreidend tussen de standbeelden, of
de zuilengangen doorjagend. Caligula wees en wees, bevend
achter een der stoelen geposteerd; er kwam gejammer, overstemd door soldatenvloeken, dan weer afgewisseld door het verre
gejoel van het publiek, dat naar het Circus Maximus stroomde,
hoorbaar met deze zuidenwind. Maar toen wijzigde zich zijn
houding. Hij stak opnieuw zijn wijsvinger in de hoogte, en begon ondeugend te grijnzen, met een naargeestige schalksheid;
weerbarstig drukte zich zijn hoofd achterover, verder, steeds
verder; de grijns verstarde; de wijsvinger stond nog rechtop, hij
keek van op een enorme afstand naar de wijsvinger, die door een
eerste zonnestraal roze verlicht werd; er borrelde schuim op zijn
mond, de stekelige melk werd door dit schuim besproeid, verdund, genadig uitgewist; hij maakte een sprong, vreemd, met
één knie in de hoogte, en tuimelde zo lang als hij was over de
grond. De schreeuw kwam pas, toen hij reeds lag en aan zijn
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eerste krampen toe was, zijn eerste grote slangekronkel.
In de man, die de soldaten met zich meevoerden, herkende
Pilatus, die geheel tot bezinning was gekomen, de Nazareër
Felix. Als een zak hing hij tussen de soldaten, twee builen op
zijn voorhoofd, waarop een lok van zijn gefriseerd haar bloederig
kleefde. Zo sleurden ze hem het paleis binnen. Bedienden snelden toe, eunuchen, Ethiopische slaven, een lijfarts; allen verdrongen zich om het lichaam, waar de panter Nigra aan snuffelde. Telkens achteruitspringend om de schoppen en slagen te
ontwijken, die hij, onwetend, uitdeelde in zijn knarsetandende
razernij, trachtte men hem op te tillen.
Hoofdschuddend ging Pilatus op Maria af. Haar ogen stonden
vol tranen, en zo bleek was ze, dat hij ook haar in zwijm dacht te
zien vallen. Hij raakte haar arm aan.
`Maria, vlucht met me.'
Zonder te antwoorden wendde ze het hoofd af. Had hij zich
niet afgevraagd, maanden geleden, of hij haar nog eens zou zien
snikken? Maar het waren alleen maar tranen dit keer, stomme
tranen, zoals dat heette. Neen, dacht hij, ze gaat niet mee.
`Vlucht met me,' fluisterde hij dringend, `laten we weggaan,
nu, nu, weg van dit vreselijke gekkenhuis! Maria!'
`Neen,' zei ze, `ik blijf hier. Ik keer niet halverwege terug. Hij
zal eerst zijn belofte nakomen.'
`Dat doet hij niet...'
`Toch blijf ik hier.'
Vluchtig schoot het hem door de geest, dat ze met hem meegegaan zou zijn, als hij moediger partij voor haar gekozen had.
En hij had gelijk, ook al woog dat andere motief zo zwaar, dat ze
nu niet meer aarzelde. Hij kuste haar handen, voelde zijn tranen
opwellen. Terwijl het lichaam van de keizer langzaam, stap voor
stap, met veel geschuifel en onder de gedempte bevelen van de
lijfarts, het paleis binnengedragen werd, fluisterden ze elkaar
toe, dat ze elkaar niet meer moesten zien, dat zij zeer ongelukkig
waren, dat ze elkaar nooit zouden vergeten. Het laatste wat hij
van haar hoorde, voor hij zich uit haar vertwijfelde omarming
losmaakte om de stoet te volgen, door gangen en zalen van het
ontwakende paleis, was de gefluisterde verzekering, nog eens,
dat ze hem niet verraden had.
Een kwartier later kwam hij in de buurt van het Circus Maxi'75

mus een tweede stoet tegen. Zo dicht stond het volk hier langs
de weg geschaard, dat hij niet verder kon en mee moest aanzien,
hoe de magistraten, de goden, de wagens, de muziek, de keizerbeelden, de wielen en de voeten, want een bepaalde eenheid
in zijn bewustzijn vormde dit alles niet, de eerste dag der Romeinse spelen gingen inwijden. Slaperig geworden door het rumoer, kwam hij op de gedachte in het Circus Maximus werkelijk
te kunnen slapen, beter dan thuis. En deze gedachte nam vaster
vorm aan, toen hij ook Caligula voorbij zag dragen in de keizeroptocht; een wiegende, knikkende pop, met de Medusakop opeens, de hele avond had hij daar niet aan gedacht! Op een of
andere wijze voelde hij zich tot de pop aangetrokken. Waar deze
pop heenging moest hij zijn. Zo kwam het, dat hij Caligula naar
het circus volgde, waar hij veilig was voor Caligula, en er vijf uur
bleef, waarvan hij er met elkaar één slapende doorbracht, telkens
wakker gestoten door de omzittenden, die zich vrolijk over hem
maakten.
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Ofschoon Harpocras wist, dat Felix zich herhaalde malen in de
buurt van de villa had opgehouden en één keer Maria de voordeur had zien binnengaan, zonder haar te durven aanspreken
overigens, kwam het niet in hem op, dat het verdwijnen van de
jonge Griek, dat de volgende dag onder de Nazareërs bekend
werd, dezelfde oorzaak kon hebben als dit zondige spioneren. In
de ingewikkelde banvloek, die door Gorion werd uitgesproken,
kwam de naam van Maria van Magdala voor. Maar dit had een
andere grond. Niemand kon vermoeden, dat Felix, om de veel
besproken jodin van dichtbij te kunnen zien, op een nacht in de
keizerlijke tuin op het Palatinum geslopen was en nu, beladen
met ketenen en reeds enige malen gemarteld, al hield men
hem niet meer voor een moordenaar, na de eerste ondervraging, in de keizerlijke gevangenis zuchtte. Maar hij had genoeg
over Maria gesproken, maandenlang reeds, hij had de kleine gemeente genoeg aanstoot gegeven. Dit was zijn straf. En voor de
tweede maal sprak Gorion die vervloeking uit, en bad toen voor
het heil van Felix' ziel, zo hij er een had.
De wellustige Felix mocht dan al geen ziel hebben, zijn geloofsgenoten waren bijzonder zielvol de laatste tijd. Zelfs de
kleine, vette Boter scheen zich zoiets te hebben aangeschaft,
terwijl vooral de vrouwen heen en weer geslingerd werden door
stormen van het gemoed, die niet alleen tot de gewone onenigheid aanleiding gaven, maar ook tot het optreden van verschijnselen, die Gorions nachtelijke kreet geheel in de schaduw stelde.
Zonderling genoeg was de bron van deze beroering de gewezen
procurator van Judea en Samaria, die tegenover Harpocras meer
en meer in een slome loslippigheid vervallen was, uit verveling,
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of uit een blind verlangen naar medegevoel. Hij vertelde Harpocras alles wat hij wist en vroeg dan of Harpocras er iets van
begreep; op zijn beurt vertelde Harpocras alles aan Asyncritus,
en Asyncritus maakte de berichten pasklaar voor de gemeente,
met name voor Gorion. Zo wist Harpocras, de eerste schakel
tussen Palatinum en Trans-Tiber, heel goed, dat Caligula's belofte om de Nazareërs te erkennen in ruil gegeven was voor veile
liefde; hij beschouwde Maria dan ook als een verachtelijke deern.
Aan de andere kant moest hij toegeven, dat de wijze waarop zij
Jezus van Nazareth diende nauwelijks in strijd was met het streven van diens volgelingen. Aan de oprechtheid der belofte twijfelde hij des te minder, omdat de broederschap van het begin
af aan Caligula als een mogelijke beschermer had beschouwd.
Asyncritus nu, de tweede schakel, schrapte om te beginnen de
ontucht. Verder draaide hij de vermoedelijke gang van zaken,
zodra de belofte eenmaal ingelost werd, om: volgens hem had de
keizer beloofd de Nazareërs als sekte te erkennen niet opdat
Jezus dan verschijnen zou, maar veeleer op voorwaarde daarvan;
het initiatief bleef dus bij Jezus in plaats van bij Caligula, hetgeen
bepaald noodzakelijk was om Gorion voor een gedachte te winnen, die hem reeds om andere redenen tegen de borst moest
stuiten. Onkundig van de ontucht in dit geval, was toch iedere
vrouw, die beloften van keizers in ontvangst nam, een hoer volgens hem; na enkele dromen, waarin zij zich met de zuigend
wulpse Lilith vermengd had, die nacht was de kreet bijzonder
rochelend geweest, maar hij kwam van Gorion zelf,—beschouw
de hij Maria als de hoer van Babylon, of als Babylon zonder meer.
Daarbij kwam, dat hij zich de terugkomst van de Messias niet
anders kon voorstellen dan in Jeruzalem, bij zijn eigen, uitverkoren volk, een verwachting, die hij met de Hebreeërs in Palestina
en alle joodse Nazareërs deelde, maar die bij hem nog versterkt
werd door zijn angst voor Jezus' tweede kruisiging, met als vermoedelijk toneel Rome eerder dan Jeruzalem. Maar natuurlijk,
verscheen Jezus hier in Rome uit eigen beweging, dan moest
men zich daarbij neerleggen; tegen een protectie door de keizer,
of de staat, zonder deze aanleiding, zou hij zich tot het uiterste
hebben verzet; te vaak had hij zijn volgelingen herinnerd aan de
woorden van de psalmist: `Hij zal recht doen onder de heidenen,
hij zal het vol dode lichamen maken, hij zal verslaan degene, die
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het hoofd is over een groot land...'
Er bleef dan nog genoeg over waar hij zich niet in schikken
kon. Dat Boter visioenen had van lekker eten en drinken, was
stuitend, maar misschien toch menselijk. Ook Gorion had een
maag. Van deze maag was Boter om zo te zeggen een karikaturale vergroting, hetgeen op geen enkele wijze van Felix kon
worden getuigd, die de vergroting was van iets dat Gorion niet
bezat, ondanks de hardnekkige bezoeken van de demon Lilith.
Van het begin af aan had Felix beweerd, dat Maria waarschijnlijk
de schoonste vrouw was op Gods aardbodem; maar vooral nadat
hij haar gezien had, werd hij de grote steen des aanstoots, een
likkebaardende onmens, een heiden, bezeten door zijn hartstochten en door de waan, dat de keizerlijke hoer bij de Nazareërs
hoorde, en dus, gegeven een gemeenschap van goederen zo zonder voorbehoud als hier gepredikt werd, van hém hoorde. Tot
tweemaal toe was hij nog in de ban gedaan, op grond van ontuchtige gesprekken. (In werkelijkheid was hij een stuurloos
leeghoofd, dat van ontucht minder benul had dan een Romeins
jongetje van acht jaar.)
Enige weken voor het verdwijnen van Felix was bekend geworden, dat de joden in Jeruzalem de diaken Stephanus hadden
gestenigd. Nieuwe twisten ontstonden hierover. Gorion in het
bijzonder was zeer onaangenaam getroffen door het gerucht, dat
Stephanus verklaard had, dat hij de tempel in Jeruzalem met de
grond gelijk zou maken, of althans de ondergang van de tempel
had voorspeld, eensdeels doordat dit hem aan de dood van
Jezus herinnerde, wie iets dergelijks ten laste was gelegd, anderdeels doordat hij het als een aanmoediging beschouwde voor de
Griekse broeders om zich tegen de besnijdenis te blijven verzetten, die immers alle zin verloor, als de tempel er niet meer
was. Vooral na Lilithnachten stelde hij de eis der besnijdenis
ongemeen donderend, met de roodbehaarde vuist op tafel. Het
kostte de plooibare en intelligente Asyncritus veel hoofdbreken
een scheuring te voorkomen. Boter zijnerzijds moedigde onder
de liefdesmaaltijden gesprekken over dit onderwerp aan, omdat
de vrouwen dan de kamer plachten te verlaten, meestal zonder
hun eten mee te nemen.
Maar Felix' afwezigheid gaf dan toch een zekere ontspanning,
men werd rustiger, hoopvoller, Gorion bond wat in over Stepha179

nus en sprak niet meer van verdiende loon, tevens mocht men
veronderstellen, dat hij de terugkerende Messias niet naar Jeruzalem zou jagen voor het geval dat, ondanks alles, aan Rome de
voorkeur werd gegeven, en spoedig deden nu de eerste visioenen hun intree. Geen Botervisioenen, al hallucineerde men dan
ook het best al vastende,--geen visioenen van de maag, doch
de ziel. De vrouwen begonnen ermee, eerst in eenzaamheid op
hun hete, stinkende kamertjes, later tijdens de bijeenkomsten,
aangegaapt door Boter, haatdragend begluurd door Saphira de
jodin, en meer dan eens door Gorion terechtgewezen, die, zo
hij al geen Liliths in hen zag, hun toch, als zijnde onbesneden,
hun aandeel misgunde in de tekenen en revelaties die inderdaad
een grote ommekeer schenen aan te kondigen. Tenslotte waren
Gorion, de overige joden en Asyncritus de enigen die geen visioenen hadden; zelfs Saphira hoorde en zag nu wel eens iets,
zij het ook voornamelijk om Tryphena en Tryphosa te kunnen
tegenspreken, de krachtigste zieneressen onder hen, die gewoonlijk tegelijk of zeer kort na elkaar het eerste geruis of geritsel of gekuch waarnamen, dan de anderen waarschuwden, waarna Boter uit eigen beweging het licht uitdeed om zijn eigen
aparte visioenen beter te kunnen verwerkelijken.
Onder hen leefden de verhalen van opstanding en wederkeer,
die alle Nazareërs kenden. Hieraan werd niet getwijfeld. Geen
ogenblik kwam het ook in hen op, dat Maria diezelfde vrome
vrouw kon zijn die onder leiding der discipelen enkele belangrijke zaken had mogen aanschouwen, als één onder velen trouwens, want de eerste maanden na de kruisiging waren de visioenen niet van de lucht geweest in Jeruzalem en Galilea. Deze
visioenen dienden nu als model voor de hunne, terwijl ook de
gegevens, die Pilatus hun had verschaft tijdens zijn toespraak,
niet onbenut bleven. Een ademtocht streek door het vertrek,
gefluister werd vernomen: `Vrede zij met u,' hijgend stelden
zij vragen, die soms werden beantwoord. Toen Gorion sommigen onder hen begon te verdenken, bond Asyncritus doeken
voor de monden; de mededelingen, over de aanstaande terugkomst, beloften van heil, plechtige woorden over het wereldgericht, dat de bokken van de schapen zou scheiden, waren nu
nog duidelijker dan anders. In een roes levend, deden zij hun
werk nog maar half. Zij omarmden elkaar zonder aanleiding,
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snikten, prevelden, en verlangden naar de avond, dat zij de
heerlijkheid weer zouden ervaren; een der vrouwen beviel van
een tweeling met moedervlekken, waarin men de vorm van een
vis, volgens anderen de vorm van een kruis herkennen kon. Aan
de verschijningen, die hierop volgden, viel al evenmin te twijfelen, ook al aanschouwden zij ze niet allen tegelijk. Een baardig
man zweefde door de kamer en opende zijn handen. Vage kruisen schemerden in de buurt van de boekenkist. Met windstoten
kwamen de mirakels aangedreven; kleine vlammen verlichtten
een bleek en lijdend gelaat; dan weer daalden die vlammen op
hun eigen voorhoofd neer. Zelfs Gorion legde zijn wantrouwen
af; de gezichten waren hem trouwens terwille door de kruisen
over te slaan, nadat hij zijn misnoegen hierover te kennen had
gegeven. Neen, er bleef niets anders over dan hun heer en verlosser een waardige ontvangst te bereiden. Rome had hij uitverkoren onder alle gemeenten in het onmetelijke rijk! En dan
herinnerden zij zich de belofte van de keizer...
Voor deze onterfden was erkenning, hoe dan ook verworven,
van zulk een verleidelijk belang, dat de uitslag van de strijd die
nu ontbrandde niet twijfelachtig kon zijn. Gorion verbood hun
iets te ondernemen. Men moest geduldig afwachten, zei hij,
overhaasting was uit den boze; het was immers mogelijk, dat in

Jeruzalem dezelfde verschijnselen zich voordeden en dat het koninkrijk Gods daar toch nog het eerst zou worden gesticht; men
moest berichten afwachten van de Hebreeuwse broeders. Wanneer Asyncritus hem vroeg of hij van mening was, dat hun zaligmaker zich tegelijk in Jeruzalem en in Rome kon openbaren,
zweeg hij. Op zulke avonden verdubbelde zich de kracht der
tekenen; Tryphena en Tryphosa zagen de Heer zo duidelijk
voor zich als zij Gorion niet eens wensten te zien, en zelfs de
bedachtzame Asyncritus voelde een koude luchtstroom. Hierna
trachtte de Griek, gesteund door Harpocras, Gorion op een andere wijze te beïnvloeden. Zou de keizer, die zijn oog toch reeds
op hen gericht hield, niet gebelgd zijn wanneer men hem, niet
van de voortekenen verwittigde? Neen, zei Gorion, uitstel is geboden, want hij vreest de Heer, geen steen zal hier op de andere
blijven; zodra de Messias verschijnt, zal Rome vergaan, áls hij
hier verschijnt. De onredelijkheid van dit argument sprong intussen in het oog: niemand had de keizer tot die belofte gedwonI8I

gen, en dan nog, indien hij de Nazareër vreesde, hetgeen zeer
goed mogelijk was en liefde en ontzag niet buitensloot, zou
een waarschuwing hem slechts welkom kunnen zijn. Welkom,
om de Heer onmiddellijk gevangen te laten nemen, zodra hij zijn
blijde intocht hield, riep Gorion driftig. Men lachte hem uit.
Zijn dromen hadden zijn geest verward. Een wezen, door God
gezonden, muren en dichte deuren doorschrijdend, licht uitstralend, koude winden verwekkend, zou zich laten gevangennemen door een keizer! In wanhoop mocht Gorion nu schreeuwen, dat de jongeren vier jaar geleden precies hetzelfde hadden
gezegd, men luisterde niet naar hem. Een verzoek aan de keizer,
een deputatie naar het paleis: daarmee was niets verloren, en
men zou zich dan tevens, voor het geval dat Gorion toch nog
gelijk had, van Caligula's vijandige bedoelingen kunnen vergewissen, zodat men om de Heer te beschermen tijdig maatregelen
nemen kon. Dit waren de ar. gumenten van Asyncritus en Harpocras, waar ze zelf overigens weinig waarde aan hechtten. En de
anderen, die de argumenten nauwelijks konden volgen, zagen
om Caligula's hoofd slechts een lichtende aureool, nauwelijks
verblekend naast die van Jezus van Nazareth. De vrouwen waren vooral ook nieuwsgierig naar het paleis. Zelfs Saphira wilde
mee.
-

Op de werktafel van Quirinius Fannius Piso, sinds enige maanden, behalve stedelijk prefect, tevens prefect der Praetorianen,
en onbestreden de machtigste man in Rome, fladderde op een
ochtend een zonderling document neer, dat naar de stempels te
oordelen reeds verscheidene instanties doorlopen had. Het verzoek van de zogenaamde Nazareërs, aan wie hij de laatste tijd
weinig aandacht meer had geschonken, om bij de keizer toegelaten te worden, was met redenen omkleed, grotendeels te
kinderlijk om ook maar voor de vluchtigste overweging in aanmerking te komen. Daar hij van Maria's onverschilligheid voor
de Nazareërs op de hoogte was en van Caligula's belofte niet,
—ook het verzoekschrift zweeg hierover, had hij haar tot dusverre als onschadelijk beschouwd. Bovendien had hij, als opvolger van Macro veel in het paleis verkerend, zijn meester zo goed
leren kennen, dat hij die belangstelling voor de Nazareërs als een
grap opvatte, waar hij voornamelijk zelf ingelopen was. De voorI82

bereiding tot het bouwen van een Isistempel op het Marsveld,
een zekere dodenbezwering, waarover Pabek snoefde, gaven
voldoende waarborg, dat de religieuze belangstelling van de keizer niet naar deze sekte uitging; inzake de Isisdienst werkte Piso
hem ook niet tegen, eensdeels omdat die toch reeds burgerrecht
had verworven, anderdeels om voor de hand liggende redenen
in verband met de Nazareërs, al was dit laatste motief meer en
meer op de achtergrond geraakt. Maar natuurlijk kon men nooit
geheel zeker zijn, Gajus was uiterst onberekenbaar. Het document zinspeelde duidelijk op `de weldadige invloed van een
vrouw', Maria dus, terwijl op onverklaarbare gronden aangenomen scheen te worden, dat de keizer de beweging welgezind was. Quirinius Fannius Piso verdubbelde zijn notenbalk,
stak zijn kinnetje vooruit, en liet toe, dat zijn gedachten muzikale verbindingen met elkaar aangingen, in schone veelstemmigheid, met trillers en vrolijke uithalen. Driestemmigheid, om
nauwkeurig te zijn, of, in de taal der politiek: drie vliegen in
één klap. Liet hij de Nazareërs bij de keizer toe, dan verschafte
hij hem in de eerste plaats afleiding, wat in zekere zin een groter
staatsbelang mocht heten dan Isistempels of offers aan Jupiter.
Zelfs de potsenmakers na het avondmaal voldeden niet meer, en
op een of andere wijze moest de neerslachtigheid, overgebleven
na de laatste aanval, toch bestreden worden. Hier nu, op dit beduimelde en bestempelde papier, boden nieuwe potsenmakers
zich aan: al de berichtgevers van Quirinius Fannius Piso waren
het erover eens, dat de Nazareërs buitengewoon grappig waren.
In de tweede plaats echter kon een persoonlijk contact met deze
minderwaardige lieden de keizer voorgoed genezen van een
voorliefde, die op niets anders dan hersenschimmen berustte;
contact met de werkelijkheid was het dat zo'n leeglopende, verwende jonge man nodig had; hij, Quirinius Fannius Piso, zou het
hem verschaffen! En tenslotte was daar nog Drusilla. Drusilla
had hem in bedekte termen een liefdesnacht beloofd, indien hij
ervoor zorgde, dat de joodse vrouw uit het paleis verdween. Nu
was iedereen op de hoogte van haar verhouding met Mnester,
de komediant, die tevens de geliefde was van Caligula zelf, en
Piso had, afgezien nog daarvan dat hij vrij gelukkig getrouwd
was, weinig lust om zich in het keizerlijke bed plotseling tussen
Drusilla en Mnester, of Drusilla en Caligula, of Drusilla, Mnester
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en Caligula in te bevinden; dergelijke drie- of vierpersoonsverrassingen waren schering en inslag geworden aan het hof; en
zolang het niet ruchtbaar werd en de openbare zeden niet aantastte, en zolang hij er zich persoonlijk buiten kon houden, had
hij er ook vrede mee. Aan de andere kant moest hij rekening
houden met Drusilla's invloed op de keizer, die over het algemeen te laag werd aangeslagen. Een kans om haar welgevallig te
zijn mocht hij niet laten voorbijgaan; die nacht kwam dan wel
terecht, desnoods liet hij Mnester een bedwelmend middel toedienen, of misschien vergat ze de afspraak. Ofhij liet het gerucht
verspreiden, dat hij onmachtig was, dan was hij van alles af. Indien er nu enige waarheid school in de bewering, dat de jodin
hun zaak voorstond,—of alleen maar op eigen gezag de leer van
de gekruisigde jood aanhing, hetgeen inderdaad het geval scheen
te zijn, dan zou een behoorlijk voorbereid bezoek van de Nazazeërs, verlopend in hoon en clownsspel, lachbuien en gestotter,
ook voor haar aanzien, dat toch al veel geleden had, vernietigend
kunnen zijn. Volgens zijn zegslieden sliep Caligula niet meer bij
haar. Neen, van een grote audiëntie in de Marszaal, waarvan de
pracht de arme slokkers verwarren zou, stelde hij zich alles voor!
De plaats was wat ongewoon, maar Caligula, die een voorkeur
had voor lageren in stand, deed wel vreemdere dingen: de Jupitertempel bezoeken in het gezelschap van gladiatoren en wagenmenners, of gearmd met schooiers in de senaat verschijnen.
Piso's hoog voorhoofd werd nu zo kalm en sereen als een binnenzee onder de zon, en hij schreef een briefje, en nog een briefje,
een aan de keizer, en een ander aan zijn ondergeschikten.
Zijn regie was in elk geval in orde, en het decor ook. Met planetaire praal placht de Marszaal zich op iedere binnentredende te
storten die er nooit eerder was geweest of niet wist wat hem te
wachten stond. De adem werd afgesneden, de zwaartekracht
werd twijfelachtig, men leunde tegen een vloer op en zweefde
in een koepel, die zelf ook zweefde, terwijl het leunen en het
zweven om redenen van hofetikette toch niet de grenzen overschrijden mocht van een ietwat buitensporig staan. Weliswaar
verlieten sommige lieden deze ruimte, waar in een grote kring
tegen zwart marmer de twaalf hoofdgoden blonken, met acute
hoogmoedswaanzin geslagen, maar zolang men erin was, voelde
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men zich nederig als een worm. Vaak had Caligula hiervan partij
getrokken om onherroepelijke besluiten af te kondigen, die op
tegenstand zouden kunnen stuiten bij zijn staatsraad. Alleen
oud-militairen, gewend om rechtop te staan in gevaarlijke sterrennachten, waren gevrijwaard voor deze zelfvernietiging. En
dan Piso natuurlijk, bij deze gelegenheid. Hij had zich opgesteld
tussen de standbeelden van Venus en Neptunus. Aan de overzij
ontwaarde men enkele hoogwaardigheidsbekleders, priesters en
officieren van de lijfwacht. De prefect had hun verzocht niet
hardop te lachen, maar zonder ophouden naar het midden te
staren alsof daar een slangenbezwering gaande was. Tot de zaal
verleenden twee deuren toegang, een in de laagte, en een in de
hoogte vlak daartegenover, die op een vrij brede, achter de beelden omlopende en door middel van trappen bereikbare galerij
uitkwam. Juist onder deze deur, voor een der zwarte marmerblokken die de galerij droegen, bevond zich een buste van Mars,
die in deze zaal dus tweemaal voorkwam. Op hetzelfde ogenblik
dat de deur in de laagte zich langzaam opende verscheen Caligula in de hoge; dit was een onderdeel van de regie. Achter hem
werden Drusilla en Maria zichtbaar, zusterlijk verenigd, daarachter Mnester, met één gedraaide hand omhoog en het hoofd
naar die kant overgebogen: een stand die ironische gelatenheid
uitdrukte in de trant van `o, nu gaat er weer iets gebeuren, iets
belangrijks, iets onbelangrijks, o, als het maar gebeurt, dat is
de hoofdzaak voor ons allemaal'. Maria wist niet waarvoor men
haar geroepen had; haar gezicht was streng, maar verried geen
bijzondere gemoedsbeweging.
Met jongensachtige stunteligheid, onelegant schommelend,
liep Caligula naar voren in zijn grauwe, fladderende soepjas, omvatte de leuning van de galerij met beide handen en keek naar
beneden, waar de Nazareërs schuifelend naderden, elkaar terughoudend als ze meenden, dat de anderen te vlug gingen. Voorop
Asyncritus, en een van de joden, Gamaliël genaamd; daarachter
alle vrouwen, Tryphena en Tryphosa en Saphira en nog vijf, en
vier van de Grieken. Harpocras was afwezig om de schijn te vermijden, dat hij Maria bespioneren kwam, Gorion uit protest.
Gorions geest was nu tijdelijk in Gamaliël gevaren en vooral in
Saphira; zij was het ook die het eerst Caligula ontdekte, boven
de Marsbuste. Het zwart en wit van haar kruin paste op een of
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andere wijze bij het zwart en wit van de zaal, maar voor het
overige was het of er zich een modderig rivierbed voortwentelde
over de kostbare vloer, modder waaruit bleke gezichten omhooggluurden, steeds meer gezichten, tot de hals in het slijk,
want goede kleren hadden de Nazareërs niet. Maar dan was die
daarboven óók bleek, en zijn kleren waren óók niet van de beste.
Was dit de keizer? Zij herkenden iets van de armzaligheid, die
de hoogste macht betekent, en hun vertrouwen steeg.
Na lang gewacht te hebben nam Caligula het woord. Hij zag
er slecht uit. Voor een strak en ondoordringbaar gezicht hoefde
hij niet eens moeite te doen. Beneden was de modder tot rust
gekomen, bovenop een prachtige mozaïekster, midden in de
zaal.
`Gij zijt hierheen gekomen,' sprak de keizer, door een donderend gegalm van echo's nagebauwd, `om mij te zien. Dat is een
goede gedachte. Hoe meer en hoe nederiger onderdanen ik zie,
des te liever is het mij. Zien op zichzelf is al prettig, of men nu
slakken ziet of kleine wezens, ik ben een ziekelijk man, belast en
beladen met staatszaken, de liefde van mijn onderdanen is medicijn voor mij. Ik stel dus vast, dat we elkaar hebben gezien. Heeft
iemand nog iets te zeggen?'
Het was zeker nodig, dat Piso vanuit zijn goddelijk milieu de
Nazareërs aanmoedigend toewenkte. Zelfs de vrijmoedige Asyncritus staarde bedremmeld voor zich heen. De toeschouwers
hadden moeite hun ernst te bewaren.
`Er wordt niet gesproken, er wordt niet eens gekeken. Ben ik
het aankijken soms niet meer waard?'
Met een schok richtte Asyncritus het hoofd op. Hij sprak
vloeiend en beschaafd, ietwat declamerend, deze Griekse vrijgelatene, die de beste families had gediend, die veel boeken en
geschriften had bestudeerd, en die zich nu vermande, in hun
aller belang. Om de echo's te ontgaan sprak hij met tussenpozen,
dat had hij zich dadelijk al voorgenomen. Hij zei: `Vergeving,
Caesar. Wij komen hier in de veronderstelling, dat u een gunstig
oor wilt lenen aan onze beslommeringen. Wij zijn arme lieden.
Wij hebben slechts één goed, één heil: onze Jezus van Nazareth.
Wij eren de keizer en de staat, wij zijn geen opruiers, slechts
arme zondaars... Maar ge weet dit alles natuurlijk...'
'Wéét ik alles natuurlijk?' riep Caligula verbaasd.
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`Men heeft ons gezegd... Wij zijn niet onbescheiden... Wij
hebben...'
`U stottert,' zei Caligula zoetsappig, `wie volgt.'
`Vergeving, Caesar, ik...'
`Neen, jij niet!! Wie volgt.'
Asyncritus was uitgespeeld. Gamaliëls diepe keelstem begon
door de Marszaal te rollen.
`Het is zoals mijn Griekse vriend zegt, Allermachtigste Caesar, wij vereren Jezus van Nazareth als onze Verlosser. Wij hopen, dat u ons steunen wilt, men heeft ons dit voorgespiegeld,
mogelijk ten onrechte, maar... Wij... Vergeeft u mijn gestotter!'
`Je bent een snaak,' zei Caligula, `ga maar door.'
`Wij leven in de verwachting dat onze Messias...'
`Neen, je hebt gestotterd. Een ander. Wie volgt.'
'Allermachtigste...'
`Zwijg!! Wie volgt.'
`Dat ben ik dan!' riep de oude Saphira, trillend van opwinding
een paar passen naderbijtredend, `deze mannen kunnen niet
spreken! Ik zal u vertellen waarvoor wij komen. Onze Messias
staat op het punt om te verschijnen. Ik zou kunnen stotteren
van aandoening nu ik dit zeg, maar u heeft recht op een ongestotterd verhaal, daar heeft een Caesar recht op. Het is een
schande, dat men tegen u stottert, gij, die ons met weldaden...'
`Wat heeft u daar op uw hoofd?' vroeg Caligula.
`Ik ben kaal, Caesar.'
`Dat ben ik ook. Nog een reden om...'
`Maar ik stotter toch niet!' riep de jodin lachend, terwijl zij
vertederd naar boven spiedde, `u wilt me in de war brengen! Een
kwinkslag op zijn tijd! Toch zijn het ernstige zaken, waarvoor ik
hier ben, met deze mannen. Wanneer men om zo te zeggen zijn
Heiland van aangezicht tot aangezicht gezien heeft...'
`Wie heeft u gezien?!'
`Onze Heiland! Wij allen hebben hem gezien! Hij is in aantocht, het duizendjarig rijk breekt aan, er zal geween zijn en
geknars, en vreugde en verhoging en...'
'Waar heeft u hem gezien?!'
Ver leunde hij over de balustrade, het gezicht onveranderlijk
strak, bijna dreigend, maar met bewegende handen. Piso kwam
wat meer tussen Venus en Neptunus te voorschijn, Maria was
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schuin voor Drusilla gaan staan. Als een troep morsige schapen
scholen de Nazareërs bij elkaar en keken naar Saphira, die nog
verder naar voren liep.
Caligula begon te snauwen en ontblootte de tanden.
`Kom niet te dicht bij me, met je ongelukstijdingen! Is hij me
dan toch voor? Jij... je weet...'
`Maar Caesar, dit is...'
`Zwijg! Ik heb gestotterd. Wie volgt.'
In een hoek van de zaal klonk een geluid alsof iemand genies
onderdrukte, de echo maakte er iets als knappende luchtbellen
van. Op een herhaalde aanmaning stapten Tryphena en Tryphosa in het strijdperk, de pruilmondjes geopend tot spreken.
`Twee tegelijk?'
`Wij zijn zusters, heer Caesar,' zei Tryphena, en schokte behaagziek met de schouders, `maar het is geen ongelukstijding.
Het is het grootste geluk, ook voor u. Wij hebben hem gezien.'
`Ja, dat weet ik. Hoe...'
`In levenden lijve, Caesar,' vervolgde Tryphosa ijverig, `hij
komt bij ons, troost ons, in een lichtende glans zweeft hij...'
`Zweven ook nog?' riep Caligula op klaaglijke toon. `Hoe
komt hij bij jullie? Waar is hij?'
`In onze woning, heer!' jubelden zij tegelijk en andere stemmen ondersteunden hen. `Helemaal boven, onder het hete dak!
Dat schuwt hij niet, onze lieve Zaligmaker, om ons...'
Hun uitroepen verstomden, toen zij zagen hoe Maria de keizer naderde en hem de hand op de arm legde. Hij schrok en
draaide zich naar haar om. Hulpeloos keken de Nazareërs afwisselend naar Piso en naar de hovelingen en officieren, onder
wie er ettelijke waren die zich hadden afgewend om hun lachen
te verbergen. Caligula's ontzetting beschouwden zij als een welgeslaagde komedie. Nieuwsgierig, Piso alleen in grote spanning,
sloegen zij het paar op de galerij gade. Er werd gefluisterd, de
keizer bracht de hand aan het hoofd, maakte een afwerend gebaar, streek zich nog eens over zijn kruin, en liep toen slapjes,
waggelend, naar Drusilla en Mnester terug, die hem schenen uit
te lachen. Op de plaats waar de keizer had gestaan bleef Maria
alleen achter. Toevallig ontmoetten haar ogen die van Piso, die
tot voorbij Neptunus was vooruitgeschoven, met opgetrokken
schouders. Slechts weinigen onder de Nazareërs vermoedden,
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dat zij de joodse vrouw was, waar zoveel over te doen was geweest. Met vaste stem vroeg zij:
`Wie van u beweert, dat hij Jezus van Nazareth heeft gezien?'
`Wij!... Ik!... Wij allen!... Ik ook!... kwamen de stemmen weer.
`Dat is onmogelijk!' riep zij hartstochtelijk en boog zich ver
voorover als om de Nazareërs één voor één met haar blikken
terug te jagen, `ik weet, dat het onmogelijk is!' Zonderling
genoeg was zij haar gedachte van enige minuten geleden, toen
Saphira was begonnen te spreken, de gedachte, dat deze lieden aan dezelfde zinsbegoochelingen moesten lijden als de discipelen na Jezus' dood, of verdwijning, geheel vergeten. Alles
in haar verzette zich nu, en des te sterker naarmate zij verder
sprak, tegen de reële mogelijkheid: dat haar meester inderdaad
verschenen was, zonder zich het eerst aan haar te openbaren!
Voort te gaan met haar protest tegen dit ondraaglijke vermoeden kostte haar niet de minste tweestrijd; de voor de hand liggende overweging, dat zij door de Nazareërs te verloochenen
Caligula in zekere zin van zijn belofte ontsloeg, vond geen plaats
in een ziel die in oproer verkeerde.
`Ik moet met een van u spreken,' vervolgde zij gejaagd, `met
wie kan ik spreken? U daar,' tot Asyncritus gericht, `vertel
mij: wie heeft hem gezien? Heeft u hem gezien?'
`Ik niet. De anderen,' antwoordde de Griek zo kort mogelijk,
alsof hij bang was opnieuw te gaan stotteren.
`Wie dan? U daar?'
Tenslotte kwam ze bij een der vrouwen terecht, een stille,
magere, met grijzend haar, die van de verschijning op den duur
de meeste bijzonderheden had opgemerkt. Sommige mannen
schenen zich voor hun visioenen te schamen of nu eerst tot het
inzicht gekomen te zijn, dat het visioenen waren. De vrouw bevestigde, dat zij herhaalde malen de Verlosser in levenden lijve
had aanschouwd.
`Hoe zag hij eruit?'
`Hij was niet groot, hij was slank, hij had zwarte ogen en een
dunne bruine baard...'
`Zwarte ogen? Wie heeft nog meer die zwarte ogen gezien?'
Dat hadden zij allen. Allen die visioenen hadden gehad, hadden de zwarte ogen gezien, de zwarte ogen, die Pilatus hun
beschreven had, toen hij aan de ogen van Maria had gedacht...
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`Allemaal? Dan zeg ik u, dat gij bedriegers zijt, of zelf bedrogen! Hij had bruine ogen. Evenals zijn baard waren zijn ogen
bruin.'
`Hoe weet u dat?' vroeg Saphira brutaal, minachtende blikken naar boven werpend en toen op de mannen om haar heen,
die als vernietigd waren.
`Omdat ik hem gekend heb.'
Reeds had ze zich omgekeerd, met het doel om langs de kleine
pratende groep op de achtergrond de deur te bereiken. Maar
Caligula, die van de woordenwisseling het belangrijkste toch
wel opgevangen had, was haar voor en greep haar hand, met een
sluwe dankbaarheid. Ze liet hem begaan, ongenaakbaar.
`Als het bedriegers zijn, gooi ik ze voor de leeuwen,' zei hij.
`Spaar u de moeite. Ze zijn te goeder trouw.'
Toen hij zich weer naar de rand der galerij wilde begeven,
hielden Drusilla en Mnester hem lachend tegen. Men moest zo'n
grap niet te ver drijven, zei Drusilla, en hij, Gajus, zag eruit als
een lijk; hij moest naar bed. Voordat Gajus zich overdreven
stumperig door de anderen liet wegleiden, vernam men in de
zaal nog zoiets als een huilerig:
`Kunnen jullie mijn ziekte genezen, onbelangrijke joden?'
Tot het hoopje ellende daar beneden drong het niet meer
door. Zo wanhopig zwaar kleefden zij aan het mozaïek, Gamaliël met beide handen in de hoogte, Asyncritus met hangend
hoofd, en Tryphena en Tryphosa elkaar troostend door een
wederkerig handoplegger, dat het wel leek alsof zij hier in de
Marszaal, onder het vaal invallende licht, tussen de goden zouden blijven overnachten, wanneer men hen niet wegjoeg. Noch
Piso, noch de zich verspreidende hovelingen schenen daar haast
mee te maken. De eerste stond helemaal achter Mercurius op
zijn nagels te bijten: een overwonnen man, voorlopig.
Nu Maria, volgens afspraak, niet meer in de villa kwam, verloor
het leven in Rome, van het begin af aan toch al van twijfelachtige
waarde voor hem, het allerlaatste waardoor men van een eigenlijk leven spreken kon. Hij sliep slecht, vermagerde met de dag,
en de steile ogenglans, die moed en humoristische onverschilligheid uitdrukte, was ingekort en gedoofd. Zelfs de rennen en de
bordelen liet hij in de steek, of zij hem. Voortdurend kwelde
190

hem een gevoel van naderend onheil. Wat hij over de toestanden
aan het hof vernam was niet van dien aard om zijn ongerustheid
te doen verminderen. Daarbij kwam dat hij in zijn memoires
juist aan het proces van Jezus van Nazareth was toegekomen,
zodat met iedere pennehaal de vrouw uit Magdala weer binnengesmokkeld werd in het huis, dat zij verlaten had. En hij had
niet genoeg wilskracht meer over om bijvoorbeeld het proces
over te slaan en dadelijk met de strijd tegen Lucius Vitellius te
beginnen. Soms dacht hij erover Rome te ontvluchten, een reis
te maken naar Gallië; dan weer maakte hij plannen om Maria
met list of geweld te ontvoeren, weg uit haar gouden gevangenschap en veel erger in het vooruitzicht misschien, zo zij bij haar
eisen bleef, haar dolzinnige eisen. Harpocras vertelde hem een
en ander van de nieuwe wending: hoe Maria zich nu tegen de
Nazareërs had gekeerd, de betekenis van bepaalde visioenen
had ontkend, maar toen kreeg hij er opeens genoeg van, en
verbood Harpocras verder nog over de Nazareërs te spreken.
's Avonds evenwel schreef hij dan koppig en willoos toch weer
aan het proces, lijdend in stilte en enkele grappige bijzonderheden alleen vermeldend, omdat hij ze zich toevallig herinnerde.
Het leven was toch eigenlijk niet grappig, bedacht hij dan,
maar als hij die knaap nog eens te pakken kreeg, die jood met
zijn lange haar en zijn zachte stem, wel, dan... dan... `Dan zou ik
hem laten geselen niet alleen maar voor de vorm,' besloot hij,
`zo'n schim, zo'n vervloekte schim, om mensen van vlees en
bloed het leven zuur te maken en een mooie, lieve vrouw te
kwellen!'
Barachius bracht hem een bezoek. Hem waren geruchten ter
ore gekomen, beweerde hij, die hem voor Maria het ergste deden vrezen, en hij wilde weten hoe de procurator, die toch macht
en invloed had en een moedig man was, hierover dacht. De geruchten, waarop hij zinspeelde, waren in wezen niet onjuist,
maar sterk overdreven, evenals de verschillende wandaden, die
Barachius in verband meende te mogen brengen met de naam
Caligula. Wel was hij veranderd, de joodse koopman: geen zegenbeden meer voor de zoon der velden en de oogappel van alle
naties, die de belastingen zou verlagen en de joden beschermen!
Inderdaad had Gajus juist een heffing bevolen op alle joodse vermogens in ruil voor de vrijheid van vereniging, die zij reeds een
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halfjaar lang bezaten... Wat hun boze voorgevoelens betrof konden ze elkaar dus troosten; maar Barachius troostte niet, hij eiste!
Hij eiste, met lange, loerende blikken en zonder het woord uit te
spreken, de bescherming, de ridderlijke bescherming, waartoe
Pilatus niet in staat was. Hij vroeg telkens weer: kan haar niets
overkomen, kunt u niets doen, Lucius Pontius? Lucius Pontius
was toch procurator geweest van Judea en Samaria, een zeer
hoge betrekking die de verplichting oplegde alle joodse vrouwen te beschermen tegen willekeur? En droeg men niet de verantwoordelijkheid voor een geschenk, dat de gever zoveel hartebloed had gekost als dit? Dergelijke vragen las Pilatus in zijn
ogen, ook als ze werden verzwegen. Uit alles bleek, dat de koopman in de mening verkeerde, dat hij niet meer van Maria hield of
nooit bijzonder veel van haar gehouden had. Wijselijk liet hij
hem in die waan. Hij beloofde alles te zullen doen wat in zijn
macht lag, en zij scheidden als goede vrienden.
Diezelfde dag deed hij wat Barachius had gedaan: hij zocht
een vriend op, in wie hij vertrouwen stelde. Hoewel hij Lucius
Annaeus Seneca sinds zijn terugkomst herhaaldelijk ontmoet
had, was hij in diens villa in Antium nog nooit geweest, ondanks
de dringende uitnodigingen en het heerlijke uitzicht dat hem
daar wachtte. Dit had verschillende oorzaken: schroom om Rome
te verlaten, zolang Maria er was, om de zee terug te zien, die hem
aan Maria de overwinning op Maria, de schijnoverwinning!
zou doen denken, en daarnaast een zekere onwil om zijn hartsgeheimen te openbaren aan iemand die op filosofische gronden
de liefde enkel en alleen beschouwde als iets dat geestelijk moest
worden beheerst of daaromtrent. En van zo'n biecht zou het
natuurlijk moeten komen, zij met hun tweeën alleen in Antium,
een dag lang! Hij zou nergens anders over kunnen spreken...
Gelukkig wist hij in Seneca niet alleen een filosoof, maar een
warm voelend vriend tevens. Hij zou beginnen met te zeggen,
dat hij van filosofie nog steeds niets begreep, hetgeen overdreven was, want enkele geschriften van Seneca, die deze hem
de laatste tijd had toegestuurd, had hij gedeeltelijk zeer goed
begrepen, zo die ene passage over de wedrennen en het amfitheater; dat deze verstrooiingen de mens oppervlakkig maakten
en genotzucht aanwakkerden. Maar misschien was dit geen filosof e. En was het ook wel juist? Was hij, Lucius Pontius Pilatus,
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die nog maar aan één ding in zijn leven denken kon, er oppervlakkiger op geworden sinds hij de rennen weer bezocht?
Zijn uiterlijk was voor Lucius Annaeus waarschijnlijk voldoende aanleiding om de filosofie te laten rusten, nu zij tegenover elkaar zaten in de kleine zaal, die op de tuin uitkeek. Deze
tuin helde met een schroefvormige bocht naar omlaag; reeds
tuurde men over de wegzinkende kruinen van vijgebomen en
cypressen; en daarachter, ja daarachter was inderdaad het beroemde uitzicht, de blauwe zee, en links naar omhoog: de landtong met de marmeren paleizen. Met zijn rug zat Pilatus naar dit
alles toe. De zeewind was al haast te veel voor zijn zenuwen.
Want hij had zenuwen gekregen, deze procurator, deze centurio
van de held Germanicus, die gevochten had onder die andere
held Cassius Cherea, zenuwen als een jong meisje, Herculus zij
het geklaagd... Als steunpunt voor zijn blik koos hij de witte,
overlangs gegroefde zuilen, die de zaal van de tuin scheidden.
Zij leken op streng gebundelde zonnestralen, loodrecht in de
aarde geschoten, zij golfden en deinden tenminste niet, en zelfs
de groene ranken verliepen volgens een vast wiskunstig schema,
spiraalsgewijs, zonder onverhoedse afwijkingen.
Zij spraken over Cassius Cherea, een goed neutraal begin
voor ieder gesprek, en een waardig begin; maar Seneca werd
toen opeens zwijgzaam, het onderwerp scheen hem onaangenaam te zijn. Zijn gezicht had wel iets dat aan de tribuun deed
denken, hoewel de ogen veel jonger en melancholischer waren.
Boog men Cherea's gestileerde apetronie uit elkaar, maakte men
de lippen vormloos, de neus wippender, dan zag men Lucius
Annaeus Seneca voor zich. Een gezicht was het, waarvan de
trekken niet goed aaneensloten, door lege, onbehouwen stukken van elkaar gescheiden waren, alsof er een voorbehoud werd
gemaakt tegen hun logische opeenvolging. Het maakte een indruk van goedhartigheid en urbaniteit meer dan van diepzinnigheid. Het voorhoofd was laag en gekweld, terwijl de wenkbrauwen alleen vlak bij de neuswortel zichtbaar waren; meer naar
buiten ontbraken zij, zodat van onderen aan het voorhoofd nog
kleine glijbanen voor gedachten waren toegevoegd.
Van Cassius Cherea kwamen zij op Caligula. Pilatus vroeg zijn
vriend wat hij van de keizer dacht.
`Hetzelfde wat hij van mij denkt,' zei Seneca glimlachend,
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`niet veel goeds. Sinds ik hem beleefd de waarheid heb gezegd,
ben ik een middelmatig schrijver; zelfs doet hij zijn best de verspreiding van mijn boeken tegen te gaan. Maar hij heeft één
verontschuldiging: dat hij ziek is, meer ziek dan wreed, hoewel
er op Capri alles gedaan is om deze laatste eigenschap tot een ongekende hoogte bij hem te ontwikkelen. En door zijn opvoeding
in het leger is hij ijdel geworden en van een brutale zelfoverschatting. Dit is ook de oorzaak geweest van de breuk tussen
ons. Mijn stelling, dat een deugdzame ziel in een afstotend omhulsel kan wonen, waarvoor hij zich interesseerde, omdat hij
zichzelf voor lelijk houdt, veranderde hij van een mogelijkheid in een onomstotelijke waarheid! Voor hém persoonlijk althans gold, dat het afstotend omhulsel al meer dan voldoende
was, de deugdzame ziel kwam dan wel vanzelf. Toen ik er hem
voorzichtig opmerkzaam op maakte, dat dit een stelling was als
een ander, maar in geen geval mijn overtuiging weergaf, werd
hij woedend en schold mij uit. Ook ik liet mij niet onbetuigd,
—het was even voor zijn troonsbestijging, ik had dus eigenlijk
weinig van hem te duchten, en een en ander culmineerde in
mijn opmerking, nu nauwelijks beleefd of voorzichtig meer, dat
ik zijn omhulsel verder zou laten rusten, maar dat zijn ziel op die
van Phaëton leek, die de wagen van zijn vader Helios wilde mennen. Hij was zo door het dolle heen, dat ik niet geloof, dat hij de
strekking hiervan begrepen heeft, gelukkig maar, achteraf.'
`Je durft meer tegen hem te zeggen dan ik,' merkte Pilatus
op, terwijl hij zijn hoofd neerslachtig op zijn handpalm steunde.
Enige ogenblikken keek de ander hem verwonderd aan, om
schouderophalend te vervolgen:
`Waarschijnlijk heb ik, meer dan jij, het gevoel met een zieke
te doen te hebben. Hij weet trouwens zelf, dat hij ziek is, en
heeft overal genezing gezocht; de priesters van Aesculapus weten daarvan mee te praten; nachtenlang zijn ze door hem uit de
slaap gehouden daar op het Tibereiland. En onze deus clinicus is
niet de enige; ongeduldig loopt hij van de een naar de ander,
maar hij weet niet van volhouden en verwacht, dat alles voor
hem zal worden gedaan, zonder enige opoffering zijnerzijds.
Enige maanden geleden moet hij op de gedachte gekomen zijn,
dat zijn toevallen hem door Juno waren gezonden, als straf voor
Drusilla's overspel, zo mag men het toch wel noemen. Dus
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gaat hij naar de driecellige tempel op het Capitool en heeft een
onderhoud met Juno. Een vrij eenzijdig onderhoud uiteraard.
Maar, hoe weinig Juno ook terugzei, in haar ogen meende hij te
lezen, dat hij maar ziek moest blijven. Juist was het beeld mooi
aangekleed door vrome vrouwen of die daarvoor doorgaan; hij
neemt een spiegel, houdt haar die voor, en draait de spiegel dan
weg om haar te tergen, telkens weer. "Eerst goed worden tang!"
moet hij geroepen hebben, de priesters stonden te luisteren.
Tenslotte heeft hij het beeld een kinnebakslag gegeven ook
nog... Maar zoiets is toch om medelijden mee te hebben!'
`Ik heb geen medelijden met zo'n gek...,' zei Pilatus, en trok
zijn bovenlip op, `een gevaarlijke gek...'
`Ja...,' beaamde Seneca aarzelend, alsof dit een probleem was,
waarover men wekenlang praten kon, zij het ook met een andere
gast dan deze. `Over zijn gevaarlijkheid is me een en ander ter
ore gekomen... Maar vind je dit niet een erg naargeestig gesprek? We zitten toch in Antium, beste vriend, met de zee en
de rozen! Niet? Goed dan. Om te beginnen: de wreedheid van
Gajus Caesar is een prachtige gelegenheid om studie te maken
van de domheid van de menigte. Je weet hoe men hem heeft
toegejuicht in het begin: hij was een engel, hij was alles wat
Tiberius niet was, men ging een gouden tijdperk tegemoet. Op
een goede dag nu, ik meen van even voor zijn huwelijk met Drusilla, neemt hij een diamantspeld, en prikt die diep in de rug van
een slavin, zonder enige aanleiding, aan een onweerstaanbare
opwelling gehoorzamend. Dit laatste vormt tot zekere hoogte
een verontschuldiging; bovendien mocht de slavin de kostbare
speld behouden. Dergelijke luimen treft men bij iedere heerser
aan; ik wil ze niet verontschuldigen, maar een denkend mens zal
moeten toegeven, dat dit voorval van wreedheid nog maar de
laagste trap vertegenwoordigt; blijft iemand daarbij, gaat hij niet
verder in het kwaad, dan kan hij in rechtschapenheid nog een
tweede Augustus worden. Doorzochten we het leven van keizer
Augustus zelf, dan kwamen er, al zijn humaniteit ten spijt, misschien ook wel zulke slavinnen en diamantspelden tevoorschijn.
Maar wat zien we nu? Het voorval wordt langzamerhand bekend, het hof weet het, de stad spreekt erover. En nauwelijks is
er een week voorbijgegaan of Gajus Caesar is een monster, die
slavinnen martelt, die de hele dag niets anders doet dan slavin195

nen martelen. Niets goeds wil men meer over hem horen. Hij
vormt niet meer de tegenstelling tot Tiberius, hij is veel erger
dan Tiberius. Bijna lijkt het alsof men hierop gewacht heeft. En
men vermoedt niet, dat men door dergelijke geruchten te geloven en te helpen verspreiden een sfeer in het rijk schept, waarin
een keizer en zeker iemand als Gajus, die nu eenmaal alles nabootst wat hij ziet, hoort of voelt, niet anders zijn kan dan wreed. Op
een dergelijke wijze voltooit men de opvoeding van de lieveling
der legers! Maar zo is de menselijke ziel: eerst weet men niets en
gelooft alles, dan weet men alles, en gelooft het tegenovergestelde; de dwazen hebben niet geleerd om maat te houden, en een
Romeins veldheer zelfs zal u verklaren, dat hij niet aan schipperpolitiek doet, wanneer men hem uitlegt, dat de deugd tussen de
uitersten inligt.'
`Wie verklaart dat?' vroeg Pilatus, wiens gezicht zich sterk
versomberd had gedurende het relaas over Drusilla's negerin.
`Cassius Cherea,' zei Seneca kort.
`Begrijpt hij wat van filosofie?'
`Niets.'
`Wat heeft hij toch tegen Cassius Cherea?' dacht Pilatus bij
zichzelf. Maar de diamantspeld liet hem niet met rust, en hij
vroeg:
`Zou de keizer het daarna werkelijk nooit meer gedaan hebben, met andere vrouwen?'
`O, misschien. Voor zover ik weet niet. En dan nog: dit is niets
dan de buitenkant van wreedheid, onschadelijk vuurwerk. Hij
heeft heel andere dingen op zijn geweten. Dingen waar niemand
iets van weet, die ik door een toeval ontdekt heb, hier in Antium... Ja, in Antium weet men soms meer dan in het goed ingelichte Rome, zelfs wanneer we het orakel van Fortuna buiten beschouwing laten... Kan ik erop rekenen, dat je hier met
niemand over spreekt? Ik zal je dan vertellen hoe Tiberius Gemellus, Caligula's toekomstige mederegent, aan zijn eind is gekomen. Zoals je weet verongelukte hij bij de gelegenheid van de
grote lustvaart buiten Antium op i juli. Cassius Cherea en ik
zagen hem voor onze ogen verdrinken. In zee waren zwemmers,
Sicilianen, die hun werk uitnemend verstonden; men gooide
geld onder hen, men gedroeg zich roekeloos, vooral Drusilla en
Tiberius Gemellus bogen zich telkens ver voorover, ten over196

vloede was op de plaats waar zij stonden een stuk van de verschansing verwijderd, opzettelijk natuurlijk, kortom, de jongen valt over boord en, wat het vreemde is, komt niet meer
boven, noch uit zichzelf, noch in de armen van een der Sicilianen, die toch als vissen zwemmen konden, en ook herhaaldelijk
doken, evenals de matrozen. Algemene wanhoop, Drusilla in
zwijm, Gajus in woede ontstoken, Macro weggejaagd. Maar wat
verneem ik enkele weken later van een visser hier aan de kust,
die ik wel eens geholpen had met medicijnen en goede raad? Dat
Tiberius Gemellus, na onder water door de zwemmers gegrepen
te zijn, met touwen onder hun vlot is vastgebonden. In de nacht
hebben ze toen het vlot op de kust gezet, en mijn visser heeft
gezien hoe men het lijk lossneed en begroef. Ziedaar Gajus Caesar Caligula, in zijn werkelijke gedaante. Maar ik herhaal: had
men in Rome niet op de diamantspeld doorgefantaseerd, dan
leefde Tiberius Gemellus misschien nog. Ik geloof altijd zolang
mogelijk aan het goede in de mens, totdat ik beter weet.'
`Dus Drusilla zou hem in zee gestoten hebben?' mompelde
Pilatus, die op het punt had gestaan om te vertellen hoe keizer
Tiberius door Caligula en Macro was vermoord, volgens de bekentenis van de eerste. Hij liet het na, minder omdat hij aan de
waarheid dier bekentenis twijfelde dan door de noodzakelijkheid
waarin hij zich dan bevinden zou om Maria in het spel te brengen. Daartoe voelde hij zich niet in staat, daar had de diamantspeld voor gezorgd. Neen, van de biecht kwam niets vandaag...
`Waarschijnlijk. Ze staat geheel onder Caligula's invloed. Ze
is gevaarlijker dan de andere zusters, juist omdat ze meer vertrouwen inboezemt. Niemand zou haar verdenken, te meer daar
ze desgewenst in zwijm weet te vallen als een meisje met bloedarmoede. Nu, met de onthulling van mijn visser ben ik toen naar
Cassius Cherea gegaan. Wij beiden, vrijwel de enige redelijke
lieden aan boord, hadden gezien hoe hij verdronk, wij droegen
als het ware een gedeelte van de verantwoordelijkheid. Matig
zwemmer als ik ben, zou ik toch onmiddellijk te hulp geschoten
zijn, zo ik had kunnen vermoeden, dat die jongen daar beneden
op zulk een beestachtige wijze vermoord werd, en ik veronderstelde van Cherea hetzelfde. Zoals je weet begrijpt hij langzaam,
maar eindelijk begreep hij dan toch. Ik vroeg hem wat hij dacht
te doen. Niets, zei hij. Ik vroeg hem, of hij er voor was, dat in het
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Romeinse rijk straffeloos moorden werden gepleegd. Neen, zei
hij. Neen, daar was hij bepaald tegen, maar hij was ervoor om
zich niet met dingen te bemoeien die hem niet aangingen. Ik
heb hem onmiddellijk de rug toegekeerd, en ben gaan filosoferen in Antium. Maar misschien had hij gelijk. Het bewijs van de
moord zou niet gemakkelijk te leveren zijn; zodra men achterdocht kreeg tegen ons, zou men het lijk kunnen opgraven en
wegvoeren...'
`Als het uit zichzelf niet weggelopen was,' viel Pilatus in met
een bittere grijns.
`Hoe bedoel je?'
`Wel, dat schijnt bij sommige onschuldig vermoorden gewoonte te zijn. Van Jezus van Nazareth wordt het verteld, een
jood die ik heb laten kruisigen.'
`Deed jij dat?' riep Seneca verbaasd uit, `in Rome heb ik een
paar slaven, die zich volgelingen noemen. Domme slaven. Wat
zij geloven is een mixtum van deze geheimleer en gene cultus,
en niet eens bijzonder handig in elkaar gezet,—opstanding na
drie dagen als in de Adonismythe, vrouwen die het lijk bewenen
als in Byblos, doop en heilige maaltijden als bij de Kybeledienst,
het water des levens als bij de Egyptenaren, het vissymbool weer
als bij de Syriërs, de verlossing van het lichaam en de zonde als in
de Orphische mysteriën, en kuisheid als bij de Mithrasmensen!
Werkelijk, als men dan toch steelt, kan men het iets minder
opzichtig doen. Terwijl de waardevolle kern, die natuurlijk niet
ontbreekt, geheel in de stoïcijnse filosofie besloten ligt... Maar
inderdaad, het viel in jouw ambtsperiode, daaraan dacht ik niet.
Nu, hij was misschien toch minder onschuldig dan de kleinzoon
van keizer Tiberius ...'
`Hij was volkomen onschuldig.'
`En zijn leer?'
`Onbegrijpelijk.'
Zij zwegen, Seneca had de ogen gesloten, Pilatus keek naar
de gegroefde zuilen met de ranken eromheen. Zijn stem klonk
hees, toen hij haperend zei:
`Men zegt, dat de keizer belangstelt in zijn leer.'
`Waar niet in! Ik zou wel eens binnen in dat hoofd willen kijken,—ik bedoel: waar de verwarring bij hem begint; er moet een
eerste punt zijn, iets dat misloopt, een hersenkronkel die
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niet goed ligt daar volgt de rest dan vanzelf uit.'
`Men zegt, dat er een joodse vrouw aan het hof is, die hem
raad geeft in deze dingen.'
`Dat is overdreven. Hij laat zich niet raden. Maar ja, er schijnt
zo'n joodse vrouw te zijn, ze was ook aan boord toen. Dikke
vrienden met Drusilla, en je weet, Drusilla...' Met een dubbelzinnig gebaar besloot hij.
Een golf van slaperigheid steeg in Pilatus op. Maar dat kwam
van de zee, van de zeewind die hem om de oren woei! De zeewind tastte mensen aan, procurators en dergelijken, die niet zo
verstandig waren geweest naar de bronnen van de Nijl te vluchten. Een vreselijk soort wind, lauw, aaiend, mijmerend, roekeloos en wanhopig... Och, Seneca had misschien een andere jodin
gezien naast Drusilla... Er waren zoveel jodinnen op de wereld...
Die goede slaperigheid... Hij zou er verder niet naar vragen.
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Wat Seneca gezegd had over de wreedheidssuggestie, waaronder
Gajus Caesar Caligula stond, was slechts ten dele juist. Voor
Drusilla en Mnester, zijn nachtelijke gespelen, gold alvast, dat
ze in dit opzicht als argeloze kinderen waren, die wreedheden
evenmin aanmoedigden als dat ze zouden ontstellen indien hij
ze bedreef. Het was waar, dat het voorval met de negerin een
diepe indruk had gemaakt aan het hof; men dacht de tijden van
Tiberius teruggekeerd, met overlangs doorgezaagde mensen en
slachtoffers van kreeften of kleine alen: de eersten blind door de
in het gezicht geslagen scharen, de laatsten langzaam opgevreten, en gevonnisten vastgebonden aan lijken, en zo meer; maar
toen het voorval zich niet herhaalde op enigerlei wijze, beschouwde men het als een grap en vergat het. En de weerklank
in de stad, onder het volk, bereikte de oogappel niet. Des te
eerder was men ertoe gerechtigd de behandeling van Drusilla's
oude verzorgster als een grap te beschouwen, omdat Gajus eigenlijk zonder onderbreking grappig was, zeer ondubbelzinnig en
onmiskenbaar, en soms oneerbiedig; dit laatste verontschuldigde men met zijn jeugd en onervarenheid en de plotselinge overgang in zijn leven, terwijl zijn driftbuien en aanvallen van razernij in dronkenschap op rekening kwamen van zijn bedenkelijke
gezondheidstoestand. Weliswaar sloten deze twee zienswijzen
elkaar tot zekere hoogte uit, men kon moeilijk tegelijk grappig
zijn door jeugd, en driftig door ziekte, want bij de jeugd hoort
gezondheid en bij grappigheid geen drift, maar sinds Caligula
ze alleenaal weggejaagd had, was er aan het hof geen filosoof of
pedagoog meer om dit aan de hovelingen duidelijk te maken, die
zelfs zover gingen wat de schandelijke uitspattingen betreft nog
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een derde, van de vorige geheel onafhankelijke theorie op te
stellen: volbloedigheid.
Maar nu kraakten alle theorieën. Caligula zelf was het die er
grote gaten in sloeg, al bleef hij jong, ziekelijk, en doodsbleek,
hetgeen mogelijkerwijs als het teken ener geperverteerde volbloedigheid kon gelden. Hij deed dingen, die niemand meer
durfde vergoelijken, al wenste men dit nog zo zeer. Het begon
ermee, dat hij een Vestaalse maagd verleidde, zo openlijk en
dierlijk onverschillig, dat men, met stomheid geslagen, maar
deed alsof men niets gemerkt had; de opschudding plantte zich
binnenskamers voort, oude priesters omhulden zich het hoofd,
ervaren auguren voorspelden de ondergang van Rome; tenslotte
kwam Antonia opzetten met haar stok. Gajus, voor dief en beest
uitgescholden, verbande zijn grootmoeder terstond en nam bezit van het paleis van Germanicus; enige dagen later stierf zij
`zonder koorts', de staande uitdrukking waarmee gevallen van
politieke vergiftiging werden aangeduid. In het paleis van Germanicus werd eerst, tijdens een orgie met gladiatoren en wagenmenners, alles kort en klein geslagen; daarna vierde Gaj us er een
soort huwelijksfeestje met Mnester, dat de volgende dag voortgezet werd in de arena van het houten amfitheater, dat hij op het
Marsveld had laten bouwen. Daar vocht hij zelf, als Thraciër,
met kromzwaard en klein, rond schild, tegen drie Samnieten
tegelijk, die onophoudelijk voor hem vluchtten; ook wees hij
mensen uit het publiek aan, zelfs enige patriciërs, om tegen elkaar te vechten; een zwaargebouwde slagersknecht, die weigerde, werd ter plaatse onthoofd. Men kwam overeen, hierbij nog
maar niet aan Tiberius te denken, want de slagersknecht had
niet moeten weigeren. Bovendien kwam Tiberius nooit in het
amfitheater. Met zijn gladiatoren en enkele van de krachtigste
Germanen raasde hij die nacht door de stad. De roosvingerige
dageraad vond hem op het Capitool, waar hij een der gladiatoren
tot priester benoemde, anderen in het wilde weg tot senator of
praetor, waarna hij zich alleen, in meditatie verzonken, over het
Forum naar de tempel van Castor en Pollux begaf. De aanwezige
priesters zonken door de grond, toen hij zich met een droevig
lachje als de broer van Jupiter voorstelde, die zijn neven kwam
bezoeken; inderdaad zag men hem nu meer dan een uur lang
druk keuvelend tussen de beide standbeelden in staan, dan
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Castor, dan Pollux op de schouder kloppend, en zich in het bijzonder uitsprekend over de technische fouten die zij hadden
gemaakt bij de ontvoering van de dochters van Leukippos; als
lichtend voorbeeld noemde hij een zekere Gajus Caesar Caligula,
held op het gebied van ontvoeringen, aan wie zij zich voortaan
spiegelen konden. Thuisgekomen gelastte hij, voor hij in slaap
viel, alle standbeelden van beroemde personen, door Augustus
op het Marsveld geplaatst, te doen verwijderen. Hetgeen terstond geschiedde.
Deze dag en nacht bleef een uitzondering. Zijn ziekte verergerde dan weer; hij liet artsen komen, die hem de baden in
Bajae voorschreven, waar hij een avond bleef, een bacchanaal
bijwoonde en zijn eerste toeval kreeg na de nacht met Pilatus en
Maria. Reeds waren er velen, die hem voor krankzinnig hielden;
maar hoe kon men dit volhouden, wanneer men hem in gesprek
meemaakte, bleek en nerveus wel, maar fonkelend van vernuft,
en van een ongehoorde slagvaardigheid. Anderen beschouwden
alles als komedie, uit kwaadaardigheid en verveling gespeeld, en
stellig was het zo, dat hij meestal niet altijd het spel nog in
de hand had en evenmin aan zijn verdiensten als gladiator geloofde als aan zijn familiebetrekkingen tot Castor en Pollux. Hij
hield zich alleen maar voortdurend met deze dingen bezig, en
vond het eerst prettig, daarna gewenst, en allengs noodzakelijk,
zich voor de broer van Jupiter uit te geven. Wie hem hard aanpakte kreeg een argeloze te zien. Zo de oude, jichtige hoveling,
die hem midden in de nacht voor zijn bed plotseling danspassen
zag maken met de armen schuin omhoog als van een gekruisigde, en die, weinig vermoedend, dat hij de keizer voor zich had,
hem een sandaal naar het hoofd wierp. Gedwee ging hij op de
rand van het bed zitten en zij beiden praatten nu een half uur
lang over staatszaken. Welke overtuiging, welk streven er nog
onder dit alles school wist niemand. Zijn Jupiterrol vatte men op
als ernst, zijn schrik toen de Nazareërs de terugkomst van hun
meester hadden aangekondigd daarentegen als een goede grap.
En juist dit misverstand dreef hem verder en verder. In dit opzicht zou Seneca gelijk hebben gehad, niet wat de wreedheden
betrof...
In een uithoek van het paleis woonde zij nu. Zij wilde niet weg,
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zij hoefde ook niet weg, niemand eiste dit van haar, men keek
langs haar heen, wanneer men haar ontmoette. Hoewel zij haar
eigen kansen vernietigd had, bleef ze in het paleis toch nog een
nieuwe mogelijkheid afwachten, eenzaam, zonder bedienden,
zonder de opschik, die men haar geschonken had en toen weer
afgenomen, en met de allures van een hardnekkige boetelinge
eerder dan van een bijzit van de keizer. Zij dacht er niet aan haar
plannen op te geven. Daarvoor had zij immers te veel opgeofferd: haar aardse minnaar zowel als het onaardse herinneringsbeeld, die zij een tijd lang met elkaar had willen verzoenen, naast
elkaar had willen bezitten, maar die haar, elk op zijn beurt, afhandig waren gemaakt door iemand die de naam van medeminnaar niet eens meer wederrechtelijk droeg. Maar nu verlangde ze ook iets in de plaats daarvoor, geheel afgezien van de
belofte, die misschien inderdaad wel zinledig geworden was, wat
ging het haar aan? Wat een belofte! Ze wenste betaald te worden, dat was alles. Ze had geleverd: één levend mens en één
droombeeld, het nachtelijk bezit ervan; daarvoor was de prijs de
levende, nog steeds levende mens, die tegelijkertijd het droombeeld was; minder, of anders, deed ze het niet... Daar ze wel wist
wat hij antwoorden zou, was ze tegenover Caligula niet meer op
het gebeurde in de Marszaal teruggekomen. Zij ontmoette hem
trouwens nog maar zelden; de nachtelijke omgang was gestaakt,
en alleen als hij ziek was liet hij haar, en dan nog samen met
Drusilla, bij zich om door haar verpleegd te worden, wat hij zich
als een verwend kind welgevallen liet. Dan keek ze op hem neer,
naar zijn kruin en zijn lippen, en deed haar best om te beseffen
dat deze man haar minnaar was geweest, de laatste minnaar,
dus in zekere zin de minnaar voor altijd. Zij had zich de duivel
toch anders voorgesteld: boosaardiger, aantrekkelijk in zijn boosaardigheid, begrijpelijker, ondanks alle listen, en vooral ook gezond, niet zwak. Maar ze had zich met haar duivels altijd zo innig
verenigd, van zo dichtbij, dat ze niet gewend was een duivel op
enige afstand te herkennen, een duivel zonder de zuiveringsmogelijkheden van het lichaam, een duivel die alleen maar weerzin inboezemde en minachting... Zoals dat bij alle grote en zelfs
kleine minnaressen het geval is, gold deze minachting vooral zijn
tegennatuurlijke neigingen. Zelfs Drusilla beklaagde zich erover, dat hij, eenmaal hersteld, weer geheel in Mnester opging;
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deze dubbelzijdige jaloezie sloopte haar, zei zij eens tegen Maria,
waarop deze vroeg, of de jaloezie niet driezijdig was. Drusilla
lachte en trachtte haar te omarmen, wat zij behendig had leren
vermijden door de handen van de ander te grijpen en haar
vriendschappelijk op een stoel neer te drukken. Naïef gehoorzaamde Drusilla dan, om zich even later, even naïef, weer over
Mnester te beklagen en over de boze Gajus. Tot op zekere hoogte doorzag Maria deze gezonde vrouw wel. In den beginne was
haar zusterlijk gedrag steeds verlevendigd geweest door vlijmscherpe dreigementjes, nooit rechtstreeks en onomwonden, en
daarom gemakkelijk te negeren. Maar in plaats van ze te negeren beantwoordde Maria ze zo ontwapenend, dat de vriendelijkheden verdubbelden en de dreigementen, bij gebrek aan angst,
vlucht of weerstand tenslotte achterwege bleven. Daarbij bleef
de weerstand tegen Drusilla's eigenlijke bedoelingen even groot.
En hoe ondubbelzinniger zij zinspeelde op een nabootsing van
wat Caligula en Mnester te zien of te raden gaven, al was het
maar uit wraak op die domme mannen, des te moeilijker was
het te dreigen, te meer omdat de andere zowel het eerste als het
laatste op te vatten scheen als de bewijzen van een innige en onverbrekelijke vriendschap. Had zij Maria weer eens verzekerd,
dat ze haar nooit zou laten martelen, dan kwam er een `dat geloof
ik' en een uitgestrekte hand. Daar Drusilla's lichamelijke aanwezigheid haar niet onaangenaam was, maar evenmin enige
hartstocht bij haar opwekte, slaagde ze erin de verleidster op een
afstand te houden zonder haar te kwetsen of te prikkelen door
onbeheerste afschuw of onoprechte verontwaardiging; dit viel
haar ook daarom zo gemakkelijk, omdat zij in Drusilla vooral een
duplicaat van Caligula zag, aantrekkelijker en tegelijk ongevaarlijker, zodat zij bij deze zuster eerder het gevoel had van uit te
rusten na een gevecht op leven en dood dan van een nieuwe
strijd. Met een onfeilbaar instinct trachtte Drusilla een bres te
slaan juist op deze door Caligula gedekte plaats. Toen zij merkte, dat zij met Maria niet verder kwam, probeerde zij het met
Maria en Caligula, zij zelf als derde, afwisselend in het moederlijke en in het canailleuze. Hier stond Maria vrijwel machteloos
tegenover; maar nu was het de minnaar, die Drusilla verdreef,
keer op keer, minder uit afkeer van erotische driehoeken dan op
grond van de onmogelijkheid van Nazarese fluisteringen onder
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die omstandigheden. In maannachten mocht hij de godinnen
Diana of Luna aanroepen ter aflossing van de vermoeide Maria.
Drusilla met haar lachbuien en haar gewoonte om met haar brede heupen iedereen het bed uit te dringen, zodra het eenmaal
met slapen ernst werd, was onbruikbaar. Hierna stuurde zij haar
tweede minnaar op Maria af: Mnester. Tot drie maal toe probeerde Mnester haar op de sierlijkste wijze te verleiden; Maria,
gestaald in het tweegevecht met een keizer en een keizerin,
lachte hem uit en zei, dat ze het hem niet aanrekenen zou; na de
derde keer bekende Mnester, dat hij minder op vrouwen gesteld
was dan uit zijn gepassioneerde standen en oogverdraaiingen op
te maken zou zijn; maar hij was nu eenmaal pantomimist, en een
pantomimist moest zich voortdurend oefenen, in alle rollen. Zo
bleef alles bij het oude, en Maria zag niet de kleine, zwarte haatpuntjes in Drusilla's goedig ogenblauw, dat geen andere lust
scheen te kennen dan strelingen, lekker eten en drinken, en een
tomeloze vrolijkheid.
Van een van haar tochten door Rome terugkerend, vond zij
op haar tafel een brief, in het Aramees gesteld, die als volgt luidde: Ik ben nabij. Wanneer het hek is weggenomen en mijn schapen mogen

weiden, zodat de herder zich met hen verenigen kan, zult gij mij zien.
Evenals bij de twee vorige brieven, die zij van Jezus van Nazareth ontvangen had, ontbrak een handtekening. Quirinius Fannius Piso, door Drusilla nu geheel in vertrouwen genomen aangaande Caligula's belofte en de draagwijdte daarvan, had de
grootst mogelijke authenticiteit nagestreefd; voor het Aramees
had hij een geleerde jood laten komen; de herdervergelijking,
wist hij, was in zwang onder de Nazareërs. Drusilla was al maanden geleden over het geheim der brieven door Gajus ingelicht;
het plan daarentegen was van Piso zelf afkomstig: vrucht van
drie dagen ingespannen nadenken.
Zo ontroerd was zij, dat zij er niet aan dacht de handschriften
te vergelijken; de eerste brief, die een centurio, haar minnaar
gedurende de maanden na de kruisiging, geschreven had om
haar te plagen, was haar trouwens ontvreemd indertijd. Aan
bedrog, aan een poging om haar in het verderf te storten, dacht
zij niet. Nuchter en kritisch genoeg waar het andere dingen betrof, liet op dit ene punt haar schranderheid haar in de steek,
niet alleen, of zelfs niet hoofdzakelijk, omdat dit een punt van
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geloof bij haar was, maar omdat zij ten aanzien van de dood en
de opstanding van Jezus van Nazareth reeds te veel bedrog had
ontmaskerd vroeger in Palestina, omdat haar wantrouwen daar
was uitgeput, omdat zij niet aannemen kon, dat Romeinen en
Grieken zouden bedriegen als joden, centurionen, propraetoren
en hovelingen als arme vissers, steeds op dezelfde wijze, zij het
ook met andere beweegredenen, steeds hetzelfde, tot in eeuwigheid...
Zij droogde haar tranen, baadde haar gezicht, nam de briefen
ging ermee naar de vertrekken van keizer Caligula. De legionair
die de wacht had liet haar door, de beide eunuchen evenwel, die
tussen deur en gordijn opgesteld stonden, zo bleek en kolossaal,
alsof hun gestalte uit schrik voor het ontbrekend geslacht naar
boven was gevlucht, toonden zich minder inschikkelijk. Uit de
kamer vroeg een scherpe stem naar het wachtwoord. Maar zij
duwde twee armen opzij en wierp de gordijnen vaneen, de brief
reeds omhooghoudend.
`Het wachtwoord, gesneden katers!... Ach, zonder wachtwoord naar binnen?' vervolgde de zoon der velden op fluwelige
toon, terwijl hij langzaam van de met papieren bedekte tafel
opstond. De stoelleuning hield hij vast, als om dadelijk weer te
kunnen gaan zitten.
`Een brief van Jezus van Nazareth!' hijgde zij, alsof dit het
wachtwoord was.
Zijn schrik verborg hij meesterlijk. Hij wees op de papieren.
`Leg daar maar neer!' Vervolgens brulde hij, naar het gordijn gewend: `Katers weg!' Bijna onhoorbaar verdwenen de
eunuchen. Uit een hoek van het vertrek klonk het gegeeuw van
Nigra, de zwarte panter.
`Wat wil je?' vroeg hij koel.
`De brief, lees die brief ....'
`Ja, leg daar maar neer,' herhaalde hij, zijn vlekkig gezicht
wegdraaiend van het middaglicht dat door het hoge raam naar
binnen viel, zodat de kleur der ogen zich wijzigde van goudgroen tot leiachtig grauw. Uit de stekelige melk staken stijve, in
dagen niet geknipte haren vooruit. Als gebiologeerd keek ze
ernaar, met de brief in de hand.
`Je Latijn verleerd?' hoonde hij. `Leg die brief neer, zeg ik!'
`Dat hoor ik,' antwoordde ze, `maar u zult hem eerst lezen.
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Dan zult u begrijpen, dat ik hier kom om de vervulling van uw
belofte...'
`Belofte... Geef hier!' Op het punt om de brief over te reiken, viel haar in, dat hij hem in stukken zou kunnen scheuren.
`Het is niet nodig... U kent geen Aramees. Ik zal hem vertalen.'
Hij liep op haar toe. `Kom je hier om me voor de gek te
houden, vervelende slet? Laat zien...' Om een worsteling te
vermijden hield zij de brief achter haar rug; van tactiek veranderend, greep hij onverhoeds haar linkerborst, maakte een beweom die om te draaien; ze stoofachteruit, maar hij achtergin
volgde haar niet. Hij bleef zo staan, draaiend met zijn hand,
warmpjes draaiend, de ogen tergend dichtgeknepen, met uitgestrekte arm ver voorover geleund alsofhij zich zo aanstonds in
haar richting zou laten vallen.
`Zeg maar wat erin staat,' giechelde hij, en trok de arm terug,
`wezeltje. Wie is er nu bang voor Gajus?... Wat staat erin en wat
wil je van me? Een beetje gauw!'
`Er staat in, dat hij terugkomt, wanneer de Nazareërs erkend
zullen worden.'
`Dat lieg je waarschijnlijk. Staat dat erin?'
`Met andere woorden, ja.'
`Dus je hebt gelogen. Ik wil niet de andere woorden, maar de
juiste woorden. Daar op mijn tafel liggen staatsstukken, smeekbrieven, verslagen, belastingdocumenten, memoranda van prefecten en procurators, procurators, zei ik procurators? ja,
procurators, kattebelletjes van voorname Romeinse vrouwen,
en zo meer. Wat zou ik moeten beginnen, als...'
`Stil!' riep ze wanhopig uit, `in godsnaam, wees stil! Ik verdraag het niet. Hier, hier, luister, zo luidt de brief...' En met
bevende stem vertaalde ze het Aramees in het Latijn.
Hij begon te lachen. `Je bent erin gelopen, Maria. Dit betreft een twist tussen schapenboeren over de afsluiting van een
stuk weiland, waarschijnlijk een proces daarover. Bij vergissing
is het document bij jou terechtgekomen...'
`Wat het is doet er niet toe,' zei ze, veel kalmer opeens, terwijl
ze de brief in haar gewaad verborg, `ik eis vervulling van uw
belofte, ook zonder deze brief. Het heeft al te lang geduurd. U
stelt uit en stelt uit...'

g
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`En weiger. Je hebt zelf...'
`Ja, dat weet ik!' beet ze hem toe, `maar dat is voor u geen
reden om u aan uw belofte te onttrekken.'
`Een sekte,' sprak de oogappel, en de plechtige staatsrimpels
doemden op onder in zijn voorhoofd, `die, naar je eigen oordeel,
met verkeerde visioenen voor de dag komt, is niet waard een rol
van betekenis te vervullen in de Romeinse samenleving, waarvan ik de verantwoordelijke heerser ben.'
`Dat zijn de drogredenen. De leer is niet de sekte, en de
Romeinse gemeente niet de enige in het rijk. Men vindt ze overal, de anderen hebben misschien goede visioenen.'
Met een berustend gebaar hief hij de handen op, als om te
kennen te geven, dat wat ze daar zei zich aan menselijke bewijskracht onttrok, helaas. `Bovendien heb jij me altijd verzekerd,
dat de joden in Palestina niets anders hadden dan verkeerde
visioenen, zelfs dat het leugenaars waren. Misschien is dit overdreven, ik kan niet aannemen, dat joden zo liegen, daar zijn het
de mensen niet naar, maar het waren je eigen woorden.'
`Jezus is in aantocht!' riep ze, tot het uiterste gebracht, `Caesar, ik bezweer u, —u heeft beloofd zijn komst te bespoedigen!'
`Dat heb ik niet, vrouwtje. Ik heb beloofd de Nazareërs te
erkennen, en jij zelf hebt me, geheel uit eigen beweging, ervan
overtuigd, dat ze dat niet waard zijn. Daarbij komt dit: voor ik
zoiets ingrijpends doe, wens ik wel eens even de man te zien in
wie zij geloven. Mijn vertrouwen in hem is sterk verminderd na
deze schapebrief. Het is misschien een gewone bedrieger. Maar
goed, ik kan mij vergissen. Nu staat er volgens jou in de brief,
dat hij in aantocht is. Wel, mijn beestje, dat zullen we dan eerst
eens afwachten om ons ervan te vergewissen, dat hij niet in eerbied te kort schiet jegens zijn Caesar...'
`Lafaard,' zei ze zacht.
Met een paar stappen was hij bij haar, maar zonder haar aan te
raken. Hij sprak even zacht als zij. `Je maakt je schuldig aan
majesteitsschennis. Zorg ervoor, dat de wachtsoldaat voor de
deur het niet hoort, anders laat ik je ingewanden opensnijden,
waar Lucius Pontius Pilatus, de kortaangebonden procurator, bij
is.'
`Doe het! Maar ik zweer... 0, mijn God, neen, neen, ik verlaat
het paleis, onmiddellijk!'
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Hij nam een kalm aanloopje, en was al bij de deur, waar hij
haar met de handen op de rug bleef aankijken, het gezicht in een
ondoorgrondelijke glimlach verstard, maar niet bleker dan gewoonlijk. Ze hield het niet uit, en draaide zich met een ruk om;
dat gezicht was nu tenminste weg, dat gezicht kon zij niet voor
zich hebben, nu niet... Ongemerkt gleden zijn ogen over haar
lichaam, toevend bij ieder onderdeel, dat op zijn apart vermogen
om pijn te lijden of smart te ondervinden gekeurd scheen te
worden: de hals, de ranke schouders, de heupen, en dan aan de
andere kant langs de borst omhoog klimmend naar het profiel
met de koppig weggetrokken mond en de onverbiddelijke lijn
van de neusrug. `Dat verwacht ik al lang. Je zult nog wel weerspanniger worden, liefje, zo heel geleidelijk aan weerspanniger
worden. Maar je blijft hier! Tot het mij behaagt je te laten gaan.
Denk je, dat ikje buiten het paleis wil laten intrigeren en lasterpraatjes rondstrooien samen met die ezel, die dikke lamzak van
een procurator?'
Zonder te antwoorden bleef zij staan, in dezelfde houding. Hij
dacht het pleit nu wel gewonnen te hebben. Maar daar wendde
ze zich weer naar hem toe en sprak, op een toon, die hij niet
meer van haar had verwacht:
`Begrijp één ding, Gajus Caesar Caligula, u kunt alles met mij
doen wat u goeddunkt. U kunt mij de grootste martelingen doen
ondergaan. Zonder één klacht zal ik ze dragen; mijn meester
heeft wel erger gedragen. Maar wanneer u mij, nu, hier, op ditzelfde moment, niet de verzekering geeft, dat u binnen afzienbare tijd de Nazareërs zult erkennen, vertel ik aan iedereen die
het horen wil, dat u Tiberius heeft vermoord.'
`Je durft veel,' siste hij, onverstaanbaar bijna. Onbeweeglijk
bleven ze elkaar aanstaren, nog wel tien seconden, maar die het
eerst de ogen neersloeg was hij. Met een korte beweging veegde
hij zich met de handrug over de mond. Prikte het? Hij bekeek de
handrug. Hij had tamelijk fraaie handen, Gajus Caesar, handen
waarmee hij keizer Tiberius vermoord had en verder niemand
tot dusverre. Keizer Tiberius was zijn heldendaad geweest, al
had Macro hem dan ook moeten aansporen om fiks mee te helpen en niet voortdurend het gezicht af te wenden... Maar op dit
ogenblik dacht hij in het geheel niet aan keizer Tiberius! Hij
dacht aan diens kleinzoon, die eveneens Tiberius heette, hij
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dacht aan Tiberius Gemellus, op wiens verdrinkingsdood die
vrouw daar had gezinspeeld! Daar zijn hoofd de laatste uren van
Tiberius Gemellus vol was geweest, terwijl hij bovendien totaal
vergeten was wat voor wartaal hij in die septembernacht had
uitgeslagen, twijfelde hij er geen ogenblik aan, of zij bedoelde
hém, en niet de ander. Voor een onthulling van de moord op zijn
oudoom zou hij niet bang zijn geweest, nóg een reden om er
niet aan te denken! Want hij was niet bang geworden door het
dreigement, neen, de angst voor de vrouw was reeds aanwezig
voor zij sprak en ontmoette het dreigement halverwege en gaf er
realiteit aan en zwaarte en onontkoombaarheid. Drusilla moest
het haar verklapt hebben, als verleidingsmiddel, om haar vertrouwen te winnen. En er waren misschien anderen die het wisten! Daar op de tafel lagen papieren, waarvan hij er enkele aan
Maria had opgesomd. Maar wat bij de opsomming had ontbroken, dat waren de documenten, die op de dood van Tiberius
Gemellus betrekking hadden, op het gerechtelijk onderzoek,
dat hij zelf had gelast, had moeten gelasten, na een gesprek
onder vier ogen met Cassius Cherea! Tweede punt, waarop
Seneca zich vergist had, de tribuun was onmiddellijk naar zijn
keizer toegegaan om hem op de hoogte te stellen van de geruchten, dat Tiberius Gemellus geen natuurlijke dood gestorven zou
zijn, zonder te laten doorschemeren, dat hij hem, Caligula, verdacht, en zonder Seneca te noemen. Dit laatste uit loyaliteit
jegens iemand die zich door zijn gemis aan praktische zin alleen
maar in 'moeilijkheden kon brengen, te meer omdat hij zich reeds
in een halfverbloemde ongenade bevond. Toen begon het onderzoek, dat wil zeggen: de zwemmers waren één voor één onschadelijk gemaakt; het lijk was opgegraven en verbrand; en er
moesten nu alleen nog een paar arme vissers vergiftigd worden,
die iets hadden gezien of dit beweerden. Daar konden drie dagen
mee heengaan. Daarna was hij veilig. Voor die tijd niet. En deze
vrouw was tot alles in staat. Ook als hij haar op staande voet
gevangen liet nemen, zou ze nog het halve paleis bij elkaar kunnen schreeuwen...
Weer keek hij naar zijn handrug. Hij spreidde de vingers vaneen en sloot ze. Voordat hij begon te spreken richtten zijn ogen
zich omhoog, naar het raam, leeg, groen, star, zonder uitdrukking. De plechtige rimpels waren aanwezig.
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`Nu je zo aandringt: op de laatste dag van de feesten van
Augustus, dat is op 12 oktober, over acht dagen, zal ik mijn belofte gestand doen.'
Nu moest hij snel handelen. Diezelfde avond nog begaf hij
zich naar het hol van Nárada, de fakir. Weer stond het stinkende
gangetje vol van zijn soldaten, weer gleed hij over de lemen vloer
behoedzaam naar binnen, de lamp in de hand. Maar Nárada ontving hem slecht dit keer. In meditatie verzonken op zijn veldbed, uitrustend van nieuwe martelingen of verwondingen, antwoordde hij nauwelijks op de vragen die hem werden gesteld.
Tenslotte begon hij met zijn onaangenaam keelgeluid de jonge
keizer beledigingen toe te voegen; maar Caligula hield zich in,
bleef nederig en bescheiden, vroeg steeds opnieuw, kwam weinig te weten, maar vroeg en vroeg, gezeten op dezelfde tafelpunt, spelend met de lamp. Overwonnen door zoveel engelengeduld, gaf Nárada eindelijk nog een paar technische wenken
hoe hij zich indacht, dat een groot asceet, dat was iemand die
deze brallende jongeling in ontwikkeling duizend maal duizend
jaren voor was, en hem, Nárada, minstens tweehonderd, een
oefening als de kruisiging tot een goed einde zou kunnen brengen, ademhaling, gedachtenconcentratie, onbevreesdheid, vertrouwen in Shiva, de resultaten van vasten en geseling en diepe
verwondingen, en dit alles in de hoogst mogelijke graad van volmaaktheid, waren enkele geringe voorwaarden daartoe. Caligula
dankte en greep de lamp en trok zich op de tenen terug. Alles
verliep op dezelfde wijze als anderhalve maand geleden. Behalve,
dat een minuut later vijf soldaten het vertrek binnen stampten
om de asceet met ruw geweld van zijn strobed te lichten.
De volgende dag ontbood hij de voornaamste priesters van
Jupiter, Juno, Minerva, Apollo en Mars en deelde hun mede, dat
hij in zijn kwaliteit van pontifex maximus besloten had zich in
het openbaar te laten kruisigen als bewijs van zijn goddelijkheid.
Van de broer van Jupiter mocht men niet minder verwachten.
Een god bezat de macht, maar ook de plicht om de diepste vernederingen en de ergste pijn te ondergaan, anders geloofde men
niet in hem; zo was het volk nu eenmaal, en hij had rekening te
houden met het volk, dit laatste in zijn kwaliteit van princeps
van het Romeinse rijk. Zij moesten niet ontstellen en van kleur
verschieten en met de handen draaien: hij werd alleen maar ge2II

kruisigd. Op de laatste dag van het feest van Augustus, na afloop
van een reeks pantomimische spelen, die alle betrekking zouden
hebben op het lijden en de opstanding van goden en halfgoden:
Serapis, Attis, Adonis, Mithras, Dionysos, Herakles, Palaimon,
Orion, Hyakinthos, en de rest. Zij konden gaan. Maar één ding:
de stiptste geheimhouding! Overtraden zij dit bevel, dan werden ze zelf gekruisigd, dus opgepast. Zij waren géén goden, voor
zover hij wist...
Deze zelfde toespraak hield hij tot de allerhoogste officieren
van zijn lijfwacht, waaronder Quirinius Fannius Piso, de praefectus praetorio, en tot de senatoren, die in de staatsraad zitting
hadden; deze laatsten kregen opdracht de gehele senaat in te
lichten. Voor hen allen gold dezelfde eis van geheimhouding
onder dezelfde bedreiging; vooral vrouwen moesten erbuiten
gelaten worden, verklaarde hij, de vrouwen aan het hof met
name: Drusilla, en de joodse vrouw, en nog zo enkelen, die zich
maar nodeloos ongerust zouden maken. Niemand zei iets; men
was te zeer overbluft; bovendien trok de zoon der velden zich na
zijn laatste woorden met bekwame spoed terug. Hij scheen niet
van zins op zijn besluit terug te komen of ook maar discussie toe
te laten over dit onderwerp.
Discussiëren deed hij overigens genoeg, de hierop volgende
dagen. In tijden had men hem niet zo bedrijvig gezien, of beter:
in een bedrijvigheid opgaand, die op één bepaald doel was gericht. Urenlang beraadslaagde hij met zijn acteurs, die allen in
het paleis woonden, Mnester, en Apelles, en de andere Grieken;
de Syrische dansers werden als te babbelziek beschouwd en
moesten het paleis tijdelijk verlaten. Wie Caligula in deze kring
het woord had horen voeren, zou hem zeker niet voor krankzinnig gehouden hebben; hij gaf zich geheel aan de voorbereidingen, en riep zelfs een geleerde raadsman te hulp, hij, met
zijn alombekende afkeer van dichters en filosofen! een zekere
Aufidius Lurco, die bijzonderheden verstrekte over de mythologische scènes die in beeld zouden worden gebracht. Lurco was
een merkwaardig man, met eigen ideeën over de godenleer,
onder andere van deze strekking, dat de goden, zoals zij allen die
kenden, niet `ruimtelijk' genoeg waren, te veel in één plat vlak
bleven, van huis uit was Lurco wiskunstenaar,—zodat een
aanvulling raadzaam was met goden die er dan weer waren en
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dan weer niet waren, evenals in een ruimte, waarin men verdwijnen kon, weglopen en weer terugkomen, goden dus die
stierven, of schijnbaar stierven, om dan weer te herleven. Dit
hield de aandacht wat meer gespannen bij de gelovigen, beweerde hij, het werd anders wat al te saai. Jupiter zat maar op zijn
troon, onbeweeglijk, Venus stond in haar spiegel te kijken, Vesta
knikkebolde bij het vuur, Neptunus schudde zijn drietand, en
wat Mercurius aangaat, de bode der goden, die rende wel als
een gek op zijn gevleugelde sandalen heen en weer, maar echt
verdwijnen deed hij toch niet, men wist van tevoren waar hij
was, althans de goden wisten dit, en was het zelfs wel de moeite
waard om het te weten? Lurco sprak over deze zaken met een
grote familiariteit, al offerde hij zelf wel degelijk aan de Laren en
Penaten, die echter tot zekere hoogte buiten zijn bepalingen
vielen, omdat men ze kon laten verdwijnen door het huis waarbij
ze hoorden af te breken of in brand te steken. Naar zijn aanwijzingen nu ontwierp men levende beelden van de gewenste
mythologische strekking, waarbij men zich beperkte tot de legenden van Osiris, Attis, Adonis en Dionysos: alle vier goden of
halfgoden, die door een vrouw werden beweend, hetgeen volgens de acteurs noodzakelijk was in verband met de dramatische
tegenstelling. Aan het einde van deze reeks kwam dan als vijfde
nummer de kruisiging van god Caligula, de broer van Jupiter.
Hier moet dadelijk aan toegevoegd worden, dat de oogappel
over deze prestatie geheel anders sprak in de kring van zijn
Griekse vrienden dan tegen de priesters en regeringspersonen,
die hij de schrik op het lijf had gejaagd. Van een werkelijke kruisiging zou in geen geval sprake zijn: geen doorboorde handen en
voeten, doch stevige touwen eromheen; een fluwelen kussentje
op de korte paal, waar de veroordeelde op zat; in de buurt wijn,
brood, water, vruchten, wildbraad en bijtende reukwerken om
de arme god, zo nodig, onmiddellijk te kunnen sterken of bij te
brengen. Verder dacht hij het niet langer te maken dan een
kwartier; dat was ook ongeveer de lengte van de voorafgaande
taferelen. Hoewel hij gaarne enige etmalen aan het kruis had
doorgebracht, moest men rekening houden met de artistieke
eisen en het ongeduld der toeschouwers. Het was dus meer een
symbolische kruisiging, die overigens in het oog van een Romein
niet minder schandelijk en vernederend was dan een echte. De
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Grieken voelden dat niet zo, zij volgden trouwens blindelings
Caligula's bevelen, en Lurco, gedeeltelijk eveneens van Griekse
afkomst, was al te zeer verstrikt in zijn burleske abstracties om
een bepaald oordeel over de zaak te hebben. De voorstelling zou
alleen toegankelijk zijn voor genodigden, uit alle lagen der bevolking; in plaats van een der openbare theaters wees Caligula
het sinds kort door Antonia verlaten paleis van Germanicus aan,
dat door de enorme ruimten, die het bevatte, zeer geschikt was
voor het doel. Reeds werd er koortsachtig gewerkt, en door zoveel handen, dat de bouw van de Isistempel op het Marsveld
gestaakt moest worden; men brak muren door, voegde zalen
bijeen, daarna kwam nog de moeilijke taak om het toneel van
onder- en bovenruimten, dierenhokken aan weerskanten en de
nodige machinerieën te voorzien. Vaak doolde Gajus in deze zalen en over het toneel rond, om de plek in ogenschouw te nemen
waar hij door zijn geduldig gedragen leed de mensheid stichten
en verbazen zou. Het was waar, dat hij zich dit vijf minuten per
dag inderdaad voornam, meestal in het holst van de nacht, als hij
wakker schrok met hevige benauwdheden en zich dan herinnerde, dat hij nog steeds niet de onsterfelijkheid verworven had.
Dan lokte hem de marteling ook wel eens als middel om op zeer
menselijke wijze van de onaangenaamheden van dit leven verlost te worden. Maar overdag zocht hij allerlei voorbehoud, en
beknibbelde op zijn kruisiging zowel wat de duur betreft (het
kwartier kromp ineen tot drie minuten) als de lichamelijke last
(geen touwen, maar zachte doeken, en de voeten op een apart
plankje) en zelfs de persoon van de gekruisigde, die Gajus kon
zijn, maar ook, heel goed, iemand die op Gajus leek, of niet op
hem leek.
De eerste der overrompelden die zich herstelde en een audiëntie
aanvroeg was Cassius Cherea. In volle wapenrusting presenteerde hij zich in het marmerzaaltje, waar zijn meester bezig was
ontwerpen voor decors te vergelijken. Gajus stak amicaal zijn
hand in de hoogte en ging door met het bestuderen der tekeningen, die hij dicht bij zijn ogen bracht zoals bijzienden dat doen.
Verstrooid vroeg hij of Cassius Cherea in staat was zolang achter
elkaar te blijven staan. Toen de oude krijgsman hierop zweeg,
maakte hij aanstalten om het zaaltje te verlaten, in een grote
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boog om de geharnaste gestalte heen, die daar als een oorlogsgod
zo groots, zo dom en onbeweeglijk, te kijk stond. De tribuun
nam het woord, toen Gajus zich reeds schuin achter hem bevond.
`Uit naam van het leger, Caesar, kom ik vragen ons deze
schande niet aan te doen.'
`Neen, Cassius,' antwoordde Caligula onmiddellijk, en naderde hem van achteren, `neen, vannacht niet. Een andere keer, ik
heb vannacht al met Mnester afgesproken.'
Waarschijnlijk zou het dagen geduurd hebben voordat deze
onbeschaamdheid tot het solide begripsvermogen van de bejaarde held doorgedrongen was.
Het speet Gajus, dat er niet gereageerd werd, zodat hij nu op
eigen gelegenheid moest doorgaan, zonder verdere aanknopingspunten.
`Anders graag, oude schalk,' blies hij Cassius Cherea in de
ompantserde nek, `ik zie, je bent op vrijersvoeten, nobel uitgedost. Neen, neen, loochen het maar niet, je bent hier gekomen
om Gajus van het rechte pad af te brengen; dat heb je meer bij
die oude krijgshengsten; als ze niet kunnen vechten, willen ze
toch wat met andere mannen te doen hebben. Foei, foei...'
`U beledigt mij, Caesar,' zei Cherea traag, alsof hij aan andere
dingen dacht, `dat heb ik niet verdiend, noch aan uw vader
Germanicus noch aan u.'
`Nu goed dan, een andere keer. Morgennacht dan maar, je
weet waar je me vinden kunt. Eigenlijk is het tragisch, zo'n oude
man. Heeft Seneca je bedorven, evenals Socrates de jeugd? Ik
zag jullie wel fluisteren, aan boord, toen, op de Iste juli, toen...'
—Van zeer dichtbij blies hij hem de woorden in het oor: `Toen
ik... Even voordat Tiberius Gemellus op mijn bevel vermoord
werd, Cassius Cherea.'
Met een heftige beweging draaide de tribuun zich om, de
bruine, omfloerste apeogen starend plots onder streng saamgeknepen wenkbrauwen. `Dus toch.'
`Maar geen schijn van bewijs, liefje. Alle zwemmers dood, alle
vissers, die iets gezien kunnen hebben, dood. Alleen Lucius Annaeus Seneca leeft nog, in Antium...'
`Schaamt u zich niet?' bruiste de oude man op, onwillekeurig
de rechtervuist heffend.
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`En als je wat onderneemt, denk er dan om, dat mijn spionnen
mij hebben ingelicht over dat bezoek van Seneca aan jou. Zelf
weet je niets. En wat Seneca uit de tweede hand weet is gemakkelijk te ontkrachten door te wijzen op zijn onvriendelijke gevoelens jegens mij... Sprak je over schamen? Groot beest! Jongelui, nauwelijks de kinderschoenen, de aardige, kleine caligae
ontwassen, willen verleiden?! Dacht je, dat ik dat vuige voornemen niet in je wulpse ogen glinsteren zag?... 0 ja, Cassius,
denk erom, als je soms nog wat ondernemen wil: ik heb ook
Antonia laten vergiftigen.'
Cassius Cherea sloot de ogen, ademde moeilijk, en verliet rinkelend het vertrek, zonder verder iets in het midden te hebben
gebracht.
Niet veel beter bracht Quirinius Fannius Piso het eraf. Onder de
ingewijden was hij de enige, die aan de mogelijkheid van een
grap had gedacht; deze illusie werd hem spoedig ontnomen.
Caligula, die zijn panter bij zich had, volgde nu de tactiek om
van tijd tot tijd dit tandeloze dier als getuige aan te roepen, het
in de bek te kijken en dan bijvoorbeeld op kwijnende toon te
vragen: 'Nigra, engel, groeien je tanden nog niet aan? Die Piso
dacht, dat pantertanden niet aangroeien. 0, wat een muil.'
Verder maakte hij gebruik van plotselinge overgangen tussen
grote heftigheid en sullige of dromerige verwijten, zo tot vervelens toe: `Piso wil Caesar worden... Piso wil Caesar worden...'
`Ik vrees een volksopstand, Caesar!' bracht de prefect uit, met
saamgevouwen handen, en de wanhopige oogbikkels sprongen
bijna weg van onder het benotenbalkte voorhoofd. `Ik moet u
daarop wijzen; kruisigen wordt door het volk als zoiets onterends beschouwd dat men...'
`Dat hij Caesar wil worden,' zei Gajus bot en treiterig, 'hebben we dat altijd al niet gedacht met zijn tweeën, Nigra?'
Piso begon te smeken met de hand op het hart. `Caesar,
geloof me, alleen uw welzijn en dat van de staat...'
`Houd je mond, lamzak!' stoof de ander op, `stel je niet aan. Ik
beschouw je als een moordenaar. Ploert dat je bent! Een familielid van jou, Cneius Calpurnius Piso, gevloekt zij zijn naam, heeft
mijn dierbare vader laten vergiftigen! Hoe oud was jij toen?
Twintig, of eenentwintig? Heb je je van de moordenaar afge2I6

keerd, heb je zijn weldaden geweigerd efi zijn legaten? Heb je
hem in het gezicht gespuwd? Bij Jupiter, wat moet ik met zulke
raadslieden...' En hij bracht de handen aan de holle slapen alsof dit alles te veel voor hem was.
`Caesar...'
`Daar heb je het: Piso wil Caesar worden,' steunde Caligula,
ineenzinkend als een houtvuur na een laatste krachtige oplaaiing
van alle vlammen. Ongemerkt beloerde hij de prefect, die op de
knieën gevallen was, met een paar voorzichtige, en zelfs niet
onelegante bewegingen.
`Caesar, ik bezweer u! Hoe kunt u dat van me denken! Wanneer ik in mijn dromen aan zoiets gedacht heb, zal ik me de
polsen open snijden. Caesar...!'
`Ja, Piso wil Caesar worden...'
`En ik heb het zien aankomen,' stamelde de man, wiens ogen
vol tranen stonden, `alles heb ik gedaan om de invloed dier Nazareërs tegen te gaan; ik heb de sekte willen laten verstrooien,
door ontnuchtering, door redelijke voorlichting; ik heb Lucius
Pontius Pilatus, de procurator...'
`De ezel.'
`Ja, de ezel. Ja, want dat bleek hij te zijn! Ja, Caesar, u heeft
gelijk, dat is hij zeker! Die heb ik naar hen toegestuurd...'
`En weet je wie in het aangrenzend vertrek stond toe te luisteren bij die gelegenheid?' vroeg Caligula minzaam, `neen, weet
je het niet? Dat is belangrijk, dat je dat niet weet. Dus je weet
het niet, ik neem daar nota van. Welnu, dat was ik!'
`Niet mogelijk...' fluisterde Piso, geknield nog steeds, maar
toch reeds onrustige blikken om zich heenwerpend of hij zich
niet ergens aan zou kunnen ophijsen met goed fatsoen.
`Inderdaad, dat had niet mogelijk moeten zijn!' donderde Gajus uit volle longen, en Piso kromp ineen en keek nergens meer
naar, `ben jij een prefect van politie, die zijn mannen zo weinig in
de hand heeft?! Ik zal je uitje ambt moeten ontzetten, plichtverzaker! Jij moet alles weten wat hier in de stad omgaat, verstaan?
Jij moet weten wie jouw mannen omkopen, ook als ik het zelf
ben. Jij moeten weten wat niemand anders weet! Je moet om zo
te zeggen weten wat je zelf niet eens weet! Maar je weet niets!'
`En ik had het kunnen weten, begrijpen, toen Pilatus de volgende dag zei...'
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`Blijf me van het lijf met die schoelje? Die zal zijn lot óók niet
ontgaan! En wat is dat voor een houding van een praefectus urbi
et praetorio? Sta op! Vooruit, Piso, sta op en droog je tranen,
kom kom, oude vriend, niet zo aan je gevoelens toegeven, kijk,
Nigra kijkt naar je; die Nigra... Vooruit, een beetje meer zelfbedwang, Piso, nu, nu...'
De smart van Quirinius Fannius Piso was zeker ongeveinsd. In
een opwelling van dankbaarheid greep hij Caligula's hand, toen
deze hem ophielp, en bedekte de hand met kussen, zonder acht
te geven op het vieze gezicht, dat de ander trok. Van `zoentjes',
die niet erotisch verantwoord konden worden, hield Gajus Caesar nu eenmaal niet. Zodra de prefect gekalmeerd was, kwam er
nog een soort peroratie:
`Uit zeer betrouwbare bron weet ik, dat deze Jezus van Nazareth nog leeft en in aantocht is. Eigenlijk zou jij dit ook moeten
weten, maar daar zwijgen we nu over. Wat dacht je nu, dat het
voor indruk op het Romeinse volk zou maken, wanneer een gekruisigde jood onbeschadigd de stad binnentrok, terwijl de goddelijkste aller Caesaren zijn leven niet eens in de waagschaal
heeft gesteld in een schermutseling! Ik moet die man voor zijn.
Gajus staat bij geen enkele jood ten achter. Dus laat Gajus zich
kruisigen. Is hij goddelijk, dan overleeft hij de kruisiging, is hij
niet goddelijk, dan is hij ook niet waard Caesar te zijn. Is dat een
gezonde redenering, ja of neen?'
la,—ja, Caesar,' stotterde Piso, doodsbleek.
`Ik eis toch niet van jou persoonlijk, dat je de scherpe nagels
door mijn voeten zult drijven? En vergeet één ding niet, Piso:
kruisigen is een eerlijke Romeinse foltering, tot dusverre, ik geef
het toe, slechts te beurt gevallen aan moordenaars en weggelopen slaven, maar toch: Romeins, regelrecht aan het genie van
Romulus en Remus en koning Numa ontsproten, koning Numa, zeker, zeker, koning Numa... Welbeschouwd heeft de jood
er niets mee te maken. Hoe zal het volk jubelen, als ik de kruisiging overleef, al is het maar vijf minuten, Piso! Zul jij ook jubelen, Piso, als het maar vijf minuten is?'
`Neen... ja... jawel... Caesar...'
`Want: Piso wil Caesar worden,' zong Caligula met zijn gewone falsetstem voor de uiterste spotternijen, `nu, je maakt
enige kans, worm, als het met me misloopt.'
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Hoe hij er lucht van gekregen had, dat de volgende ochtend een
geheime senaatszitting over zijn kruisiging zou worden gehouden, was later niet meer vast te stellen. Waarschijnlijk had Piso
voor verrader gespeeld, om in het gevlei te komen bij de oogappel. De senaat was voltallig aanwezig, behalve de voorzitter,
Caligula's oom Claudius, die zich bij zulke gelegenheden ziek
placht te melden, de deuren waren gesloten, en men beraadslaagde met gedempte stem. Voor alle ingangen van de Curia
Julia stonden wachtposten. Juist was men bij het bespreken van
de middelen om een dol geworden Caesar in toom te houden op
het dode punt gekomen, toen een der oudste senatoren toevallig
naar boven keek, naar de galerij, die, op zware pilaren rustend,
de zaal voor de helft omgaf. Hij zei iets onverstaanbaars en viel in
zwijm. Met verbaasde of verschrikte uitroepen verdrong men
zich om hem heen; maar de enkelen, die wilden vaststellen wat
hun collega zo had doen schrikken, moesten reeds meer naar
links kijken, en meer omlaag, naar een der twee ijzeren trappen,
waar, sierlijk dansend, op de tenen, Gajus van afdaalde, gekleed
in een ruw wollen hemd en een oude broek, het hoofd peinzend
gebogen, papieren in de hand. Zonder iemand te groeten, begaf
hij zich naar het redenaarsgestoelte. De oude senator, inmiddels
bijgekomen, viel opnieuw flauw bij deze aanblik. Gajus Caesar
sprak met een heldere, reine, ietwat gebroken jongensstem, aarzelend, improviserend, nu en dan verlegen opziend.
`Geruchten noopten mij hierheen te komen, u niet alleen te
laten in een uur van beslissende... in een moeilijk uur. Ik raad
wat uw harten vervult. Gij kunt u er niet mee verenigen, dat ik
op een zelfgekozen... wijze de dood trotseren wil. Men gunt zijn
Caesar geen veldslagen, geen levensgevaar, geen heldendaad,
—men gunt hem evenmin datgene waar zijn hart naar... waar
zijn hart naar trekt. Maar bén ik uw Caesar nog? Hebt gij mij, nu
acht maanden geleden, wel door een senatus consultus tot princeps van het Romeinse rijk laten benoemen, als opvolger van
mijn betreurde oudoom Tiberius, samen met de niet minder
betreurde Tiberius Gemellus, mijn aangenomen zoon? Hebt gij
dit gedaan, vrienden?'
`Dat deden wij!' riepen enkele stemmen.
De meerderheid van de senaat had gezwegen. Bij voorbaat te
capituleren wenste men in geen geval. Bijna allen hadden zich
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van hun schrik hersteld, zowel door het gevoel hunner massale
overmacht als door het schuchtere en vertrouwenwekkende van
wat daar op de tribune was gesproken. Maar plotseling veranderde de toon.
`Goed. Dan krijgen we wat anders,' snauwde Caligula, en
grijnsde tegen hen, en ontvouwde een stuk papier, dat geheel
leeg was. De schijn bewarend alsof hij ervan voorlas, sprak hij,
zeer vloeiend nu, snel, agressief en met een moordend sarcasme:
`Onderwerp: Gajus Caesar in het oudemannenhuis. Caput
één. Men twijfelt aan Gajus Caesars goddelijkheid. Men staat
niet toe, dat hij zijn goddelijkheid bewijst, met middelen die
hem daartoe ten dienste staan. Men verhaast zijn eigen dood.
Men is reeds half dood. Men is eigenlijk helemaal dood,—mors
dood. Misschien heeft men zelfs nooit geleefd. Caput twee. Men
geeft zich over aan machinaties achter Gajus Caesars rug om
Gajus Caesars hartewens te verijdelen. In een geheime senaatszitting, waar het barbarenkind met zijn Gallische broek komt
binnenvallen, of is het een harpij ? geeft men zich aan deze
machinaties over en verhaast zijn eigen dood. Men is reeds dood.
Misschien heeft men zelfs nooit geleefd. Caput drie. Gajus Caesar gaat rommelen in een oude papierkist van Tiberius. Hij trotseert het stof, bedwingt ettelijke niesbuien, en rommelt. Hij
bedenkt nog eens, dat men zijn eigen dood verhaast, dat men
eigenlijk reeds zo goed als dood is, dat men om zo te zeggen
nooit helemaal flink rondweg met diepe teugen ademend zij
het ook slechts ademend door verstopte neusgaten die tot verstopte senatorenhersenen toegang verlenen ik zeg: dat men
nooit flink ademend, etend, drinkend en kinderen verwekkend
gelééfd heeft, en hij plengt, om deze misstand en deze leemte
te bewenen, twee tranen, in het stof. In het stof van de papierkist van keizer Tiberius, mijne heren! Van diezelfde papierkist,
waarin Gajus Caesar bezig is te rommelen. Waarin hij met onverdroten ijver, het stof trotserend en niesbuien bedwingend,
om zo te zeggen met volle handen aan het rommelen is. Er is
geen ander woord voor: hij is om zo te zeggen aan het... rommelen. Het Latijnse taaleigen is niet rijk genoeg om de nuances van
dit gerommel weer te geven, maar hij rommelt; al rommelend
rommelt hij; en nog steeds en tot in eeuwigheid zou hij rommelen, indien hij, rommelend, let wel, rommelend en weder rom220

melend, ermee doorgegaan zou zijn of met andere woorden:
het rommelen niet had gestaakt. Hij rommelt en rommelt. En
wat vindt hij daar? Vindt hij daar een afschrift van de sibyllijnse
boeken? Neen, neen, de sibyllijnse boeken, welk een dwaze
inval... Wat vindt hij daar? Enkele kleine vonnisjes. Horen mijn
oren goed? Nog eens. Wat vindt hij daar
Enkele kleine, geheime, goed afgeronde vonnisjes, mijne heren, terzake van samenspanning en verraad, moord en intrige, gifmenging en laster,
vonnisjes met naam en toenaam en titels en verdiensten: naam
en toenaam Pan de creaturen Pan Sejanus, mijne heren, Tiberius'
praefectus praetorio, door hem zelf verloochend, verstoten en
gevonnist, de moordenaar en beul van mijn moeder, van mijn
beide broers...'
Reeds enige ogenblikken was de senaat aan een opwinding
ten prooi, waaraan de lachlust van enkele jongeren en één of
twee letterlievenden, die het woordenspel waardeerden, nog
een bijzonder naargeestig, karakter verleende. De ontzetting
van een menigte, waarover niet gelachen wordt door anderen,
door vijanden, maar die over zichzelf lacht, heeft iets fataals;
men krijgt de indruk alsof deze mensen zich willen laten beetnemen, bestelen, slachten; voor zelfironie is immers geen plaats,
waar het individu geheel opgaat in de velen; hier heeft men met
domheid te maken; men heeft zelfs geen medelijden meer met
hen, want ze lachen toch... Zelfs toen Caligula's stem bij het
noemen van zijn moeder en zijn beide broers oversloeg, werd er
nog gelachen. Maar de meesten dachten toch niet aan vrolijkheid, en er waren erbij die opstonden en de moed vonden om
hun verontwaardiging te luchten.
`Die vonnissen waren verbrand! —U heeft ze voor onze ogen
doen verbranden! Neen, neen, dat is onmogelijk, neen, neen,
dat is belachelijk!'
`Zijn dit de vonnissen niét?' tierde Caligula, met beide vuisten op de lessenaar beukend, `kom hier en overtuigje met eigen
ogen! Dit zijn heus de kopieën niet, dit zijn vuurvaste vonnissen, dit zijn geen kopieën, dat verzeker ik jullie!...'
En hij ging aan het voorlezen, en niet van leeg papier. Een lijst
met namen was het, die zeker één derde van de gehele senaat
omvatte. Doodstil hield men zich nu. Na elke naam kwam een
slag met de vuist. Naam en toenaam, met misdrijf en strafmaat
?...
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erbij; misdrijf aangetoond, strafmaat bepaald door keizer Tiberius, maar daarom niet minder door rechterlijke instanties bekrachtigd, welker uitspraken nog steeds geldigheid bezaten! De
venerabelste namen, de oudste families werden getroffen, zij het
ook slechts bij wijze van dreigement: Cornelius Sabinus, majesteitsschennis, verbeurdverklaring van alle goederen,—Publius
Gallius Piso, hoogverraad, gifbeker,—Marcellus Silanus, medeplichtig aan moord, polsen openen,—Sestius Fabius, keizer Tiberius belasterd, tien jaar kerkerstraf,—Marcus Emilius Vitellius,
hoogverraad en majesteitsschennis, gifbeker met gehele familie,
—Tarquinius Lepidus, hoogverraad,—Lucius Scribonius Libo,
hoogverraad,—hoogverraad,—hoogverraad. . . En ook die er
niet bij waren zouden waarschijnlijk van hun levensdagen de
zoon der velden geen strobreed meer in de weg leggen.
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XI

Pabek keek om zich heen. Hij zat niet op een van de slechtste
rijen. Weliswaar schenen de Isispriesters nog steeds bij die vreselijke eunuchen van de Grote Moeder achtergesteld te worden,
die in het midden zaten, vlak voor de senatoren; maar alles ineens verwachten was dom; met list en geduld kwam men het
verst, en met het voorspellen van moorden op vorstelijke bloedverwanten kwam men ook ver, en met nieuwe tempels, nieuwe,
grote tempels op het Marsveld ook! Nieuwsgierig nam hij voor
de zoveelste maal de buitengewoon hoge zaal in ogenschouw,
terwille waarvan het werk aan de Isistempel tijdelijk was opgeschort. Hij keek naar het toneel, het gordijn met het gruwzaam
gapende masker erop geschilderd, de muzikanten in de lege
ruimte beneden, de bezoekers op amfitheatersgewijs gerangschikte marmeren banken met kussens, zelf zat hij op drie kussens,—veel eten en drinken nu in de pauze, lekker vet worden;
en dit alles verlicht door olielampen en geweldige metalen pekbranders, die pijn deden aan de ogen, zo schel! Neen, op deze
voorstelling was niets aan te merken. En het mooiste kwam nog.
Na een mimus vol frivole spotternijen, die hem en zijn priesters
de buik hadden doen schudden, waren nu de gewijde taferelen
aan de beurt, die, naar hem bericht was, geopend zouden worden met de Serapislegende. Bevredigd knikkend strekte hij zijn
hand uit om nog wat van dat vette gevogelte op te diepen, op
een bordje naast zijn stoel. Hij greep in een warme, zachte pels,
die bewoog, en wegglipte. Nu bereikte ook het kraken van
beenderen zijn oor. Geen nood, tempelkatten mochten alles.
Tempelkatten mochten zelfs blazen tegen brave werklieden,
die in groten getale terugkwamen om Isistempels af te maken.
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Tempelkatten mochten bij mooie dames op schoot, dat mochten
Isispriesters niet eens, daarvoor waren ze ook te dik. Inderdaad
ontdekte hij enige ogenblikken later, juist toen er nieuwe spijzen werden rondgedragen, de beroemde kater op de schoot van
een matrone, een zestal plaatsen van hem af, die het dier voerde
en hem opgetogen toeknikte. Flauw herinnerde hij zich haar
eens in de oude tempel met een jonge man in een klein kamertje
te hebben zien verdwijnen, ter aanbidding. In de nieuwe, grote
tempel waren ook kleine kamertjes. Heel veel kleine kamertjes.
Beter toch, dat de mensen Isis en Serapis aanbaden, al doende,
dan dat ze naar lupanars gingen, die huizen van ontucht. Hij
greep nu werkelijk in iets vets, dat de dienaar zonder iets te
zeggen naast zijn stoel had gezet, spiedde even naar de kater, en
begon te eten.
Maar het spieden vergat hij daarom nog niet. Met zijn volgelingen sprak hij weinig; hij lette op de senatoren voor hem, een
twintigtal, van de edelsten, op wier gezichten zich een zekere
bezorgdheid begon af te tekenen naarmate het tijdstip naderde
waarop de voorstelling zou worden hervat. Deze zelfde bezorgdheid nam men waar meer naar voren, tot vlak bij de keizer, waar
men stuitte op de onverschilliger gestalten uit zijn Germaanse
lijfwacht en particuliere gladiatorenbende: gespierde bonken,
besnord of glad, strogeel of van een misdadig olijfbruin, waarin
littekens en scheve neuzen van het handwerk getuigden. Alleen
hun kauwspieren waren in beweging; zij vormden een rustige
ring om de drukke Caligula heen, met vier rijen onmiddellijk
gevolg, waaronder Drusilla, Agrippa, zijn oom Claudius, de consul, wiens oudevrouwengezicht en slappe, kwijlende mond velen
vermaakten; meer naar achteren, aan het einde van een rij hofdames en pages, de schone jodin met al haar diamanten,—onbeschaamd van haar deze ereplaats te hebben aanvaard, en helemaal aan de andere kant, links, in een bijzonder slecht geplooide
toga, de gewezen procurator Lucius Pontius Pilatus. Op bevel
was hij verschenen, zoals ongetwijfeld veel van de andere aanwezigen, en nu zat hij daar met hangende kaak en doffe blik: de
enige duidelijk neerslachtige in deze kring.
Achter de lijfwacht kwamen dan de priesters en de praetorianenofficieren met hun vrouwen, ambtenaren, vreemde vorsten,
onder andere de Parthenkoning Artabanus, die op een statige
,

—
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adelaar geleek met veel veren in het hoofd en die men waarschijnlijk zo ver van Caligula af had gezet omdat hij deze niet zien kon
of hij viel op zijn knieën en kuste de grond, verder rijke vrijgelatenen, keizerlijke slaven, auguren en Kybelepriesters, alle
standen behalve de allerlaagste waren vertegenwoordigd, en
tenslotte de senatoren. De plaatsverdeling was hoogst eigenaardig. Behalve dat er tussen deze ieder op zichzelf niet zeer talrijke
groepen overal banken leeg waren gebleven, leek vooral de veronachtzaming van de senaat een onvergeeflijke fout, zij het ook
vol verborgen betekenis voor de ingewijden. Geen van de ovengen,—die verreweg in de meerderheid waren, kon vermoeden
wat de staat boven het hoofd hing en op welk een onnoemlijke
wijze de godin Roma deze avond vernederd zou worden, indien
de keizer aan zijn eenmaal genomen besluit vasthield. Zekerheid
had niemand. Wel waren er aanwijzingen, dat hij zich op het
allerlaatst terugtrekken zou, maar de Jupiterpriesters, in het bezit van deze kostbare gegevens, wisten niet hoe ver en tot welke
lieden de barre belofte van geheimhouding zich uitstrekte, zodat met name de senatoren, die ook het verst van hen afzaten,
onkundig bleven van wat er de vorige dag in de cel van Jupiter
Capitolinus voorgevallen was. Bij een godsdienstige plechtigheid was Gajus Caesar aanwezig geweest in zijn hoedanigheid
van pontifex maximus. Juist toen het bloed der offers in de marmeren goten begon te vloeien, was er een onweer losgebroken,
een van de hevigste herfstonweders sinds jaren. Onbeschrijfelijk
toneel! Gajus, met bloed bevlekt, beurtelings de vuist opstekend
tegen het beeld van Jupiter, dat zich niets van hem aantrok, of
ineenkrimpend voor de donderslagen, die de echte, of de andere, of de tweede, in elk geval de boze Jupiter langs het uitspansel
deed ratelen. Men wist, dat Gajus altijd bang geweest was voor
onweer. En dat dit onweer, deze vernietigende rollers, deze ongewoon gele of vale schichten, uitgezonden waren om hem bang
te maken, wist men ook. Jupiter duldde zijn grappen niet langer,
dat was te voorzien geweest. Maar drong dit wel tot Gajus door?
Zoveel was zeker, dat hij zich plotseling vermande, een offermes
greep en tegen het dak van de cel begon te schreeuwen. Men
onderscheidde de volgende woorden:
`Jupiter, dood mij, of ik zal jou doden! Ik haal je uit je firmament! Dood mij dan, grote, laffe broer!' Daarop wierp hij het
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mes weg, en na een der priesters in het voorbijgaan tegen het
scheenbeen getrapt te hebben, vluchtte hij het Forum op, in een
plasregen. Men verwachtte nog, dat hij een toeval zou krijgen,
maar voorlopig scheen hij genoeg gestraft, of gewaarschuwd te
zijn, terwijl toevallen bovendien door Juno gezonden werden,
niet door Jupiter, en zeker niet zolang die de handen vol had met
het slingeren van de bliksem. De grote vraag was nu, of Gajus
had leren inzien, dat de goden niet met zich lieten spotten, en of
hij, nu hij zich tegen zijn enige gelijkwaardige tegenstander zo
manmoedig had verweerd in eigen ogen, zich meende te kunnen
veroorloven afstand te doen van wat ter verovering van welke
graad van goddelijkheid dan ook toch altijd achterstond bij een
tweegevecht in woorden met Jupiter. Maar wellicht had het
voorval op het Capitool juist het tegenovergestelde effect gehad.
Men kon niet anders doen dan afwachten en hopen. Zag men
hem zo, met zijn gouden lauwerkrans, in zijn geel fladderkleed,
dat de spot dreef met iedere traditie, voor op het podium zitten,
terwijl hij, in zijn gewoné toestand van opwinding bij toneelvoorstellingen, schaterlachte en huppelde, wuifde en knikte, tegen zijn omgeving, of tegen de loge links, waarin zich de bleke
Piso, als leider van het festijn, met Mnester en de andere Griekse
acteurs bevond, en dan weer, uiterst onbeschaamd, met goedertieren buiginkjes en kushandjes, naar de tegenoverliggende loge
met de zes streng gesluierde Vestaalse maagden, onder wie het
verleide meisje gelukkig ontbrak, dan bleef er van de hoop niet
veel over. Het is waar, dat men zich niet ongerust hoefde te
maken, zolang hij daar zat, om het even hoe hij zich gedroeg.
Bleef hij op zijn plaats, dan was de staat niet in onmiddellijk
gevaar. Op een theaterpodium zich laten kruisigen was onmogelijk. Daarvoor moest hij naar het toneel, en voorlopig duidde
niets erop, dat hij dit van plan was. Of zou hij iets anders in zijn
schild voeren om de senaat te vernederen, en de Jupiterpriesters
en Jupiter zelf? Daar was hij Gajus Caesar Caligula voor, een
Caesar die men nooit had moeten kiezen en die nog niet aan het
einde was van zijn schanddaden.
Op een teken van Caligula verdween Mnester uit zijn loge,
gevolgd door de andere Grieken. Piso bleef alleen achter, een
nuance bleker nog, vaal en uitgeblust zelfs, want overal in de zaal
begon men nu gestadig aan het licht te doven. Voor het enorme
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toneel, dat de hoogte besloeg van twee zalen uit het oude paleis
van Germanicus, nu onherkenbaar veranderd, bewoog zich het
gordijn als onder een opbollende wind. De muziek zette in met
gesnor van kithara's; daarboven, in deze van krekels doorzongen
schemering, ving een klagende aulos zijn uilevlucht aan. Hoewel er nog enige tijd zou verlopen voor de pantomime begon,
Mnester, ongetwijfeld de hoofdpersoon, moest zich nog
schminken en verkleden, besprak men reeds luide de mogelijkheden van wat, volgens de geruchten, een even grandioos als
verrassend slot zou worden van de feesten van Augustus. De
voorstelling voor de pauze had hier en daar teleurstelling gewekt. Een gewone mimus, voor het gordijn gespeeld, zonder
mooie decors of verwisselingen, en vrij plat van toon, zoals van
de acteurs van het onbeduidende theater van Balbus ook niet
anders te verwachten was. De gewone liedjes, de gewone grappen, en ontelbare oorvegen, waarover zelfs geen page meer lachen
zou. Een afwijking vormde alleen het grote aantal gedresseerde
honden, die een bepaalde rol in het stuk hadden te vervullen, en
dan sommige stoutmoedigheden van de intrige. Men was aan
veel gewend, maar dat een arme jongen, verliefd op een meisje
uit een rijke familie, ten gevolge van de boosaardige machinaties
van de vader gecastreerd werd om dan als zijn plaatsvervangers
honden op het meisje af te sturen, ging toch te ver, en zeker op
het naamfeest van een keizer, die altijd voor strengheid der zeden geijverd had. Tenslotte bleek de castratie op een vergissing
te berusten, de jongeman maakte gezond en wel een dansje, hij
en het meisje werden verenigd en de honden met zweepslagen
verjaagd. Aardig, onderhoudend, leerzaam misschien voor jongelui, maar men kende dit genre nu wel.
Plotseling bemerkte men, in het onzeker geworden licht,
waarin de lampen van het orkest de overhand hadden gekregen,
dat de beide trappen, die het keizerlijke podium en de banken
daarachter van de loges scheidden, vol volk waren gelopen: erge
plebejers en luidruchtig ook, het laagste, het smerigste, het vuil
van Rome; alleen de soldaten van de in de diepte geposteerde
cohorte gaven enige waarborg, dat men niets te vrezen had.
Maar ook zo was het al erg genoeg. Want de soldaten schenen er
niet aan te denken deze mensen tegen te houden; veeleer gaven
zij hun wenken, wezen hun plaatsen aan, waarop zij met grote
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sprongen naar boven kwamen, hun hand in de hoogte staken
voor Caligula, die lustig teruggroette of zijn wijnglas ophief, om
zich tenslotte neer te laten op de banken, die voor hen waren
bestemd, de lege banken tussen de priesters en de patriciërs,
de praetorianen en de senatoren. Pabek kreeg een bijzonder onwelriekende groep vlak voor zijn neus; Cassius Cherea trok zich
in een onweerlegbaar stilzwijgen terug tussen twee van hen; de
hoogste waardigheidsbekleders zaten zij aan zij met wat zij voor
dieven en moordenaars hielden; patricische vrouwen en jonge
meisjes hadden de drankadem te dulden van rovers en weggelopen slaven. En er was niets aan te doen, de keizer had immers
teruggegroet. In werkelijkheid waren het niet anders dan de
brutale gladiatoren en wagenmenners, die Caligula op zijn nachtelijke strooptochten plachten te vergezellen en die niet krachtig of onverschrokken genoeg waren voor zijn lijfwacht, maar,
met hun opzettelijk verwaarloosde kledij, hun besmeurde of bebloede gezichten, waarvan de kleur het vermoeden wettigde dat
zij reeds elders in het paleis rijkelijk waren onthaald, joegen zij
iedereen schrik aan, hoewel zij precies wisten hoever zij konden
gaan. Een hand onder de kin van een matrone, een schouderklopje op een senatorenrug, voetgetrappel en rauwe kreten en
luidop boeren, dat was hun door Caesar toegestaan, en dat deden zij dus. Toen zij betrekkelijk onschadelijk bleken te zijn,
schikte men zich, te meer waar al spoedig bleek, dat men nog
niet aan het einde was van de keizerlijke buitensporigheden.
Quirinius Fannius Piso, die in sombere berusting deze tonelen
aanschouwd had, maakte een bruuske beweging en stond op.
Omdat hij het sein moest geven voor de aanvang, waren velen
op hem blijven letten, zodat het niet lang duurde of iedereen
was met een zeker leedvermaak getuige van de invasie waaraan
hij op zijn beurt blootstond. Schamele gestalten achter in zijn
loge waren het tegen wie hij de vuist balde; toen keek hij verschrikt naar Caligula, die de linkerhand in de zij hield en met de
rechter het gebaar volvoerde, dat hem beduidde zich kalm te
houden en te gaan zitten, of dat alleen maar bedoeld was als
hoon. Op een afstand zag men hoe hij zweette. Vastberaden
keerde hij zich nu weer om en wees de indringers plaatsen aan;
het was hem er vooral om te doen hen niet op de eerste rij toe te
laten. Maar in tegenstelling tot de schoften die de trap waren
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opgestormd, schenen deze lieden, onder wie zich ook vrouwen
bevonden, niet goed te weten hoe zij gebruik moesten maken
van hun bevoorrechte positie. In geen geval waren zij dronken.
Een angstige bedeesdheid kenmerkte hun bewegingen veeleer.
Ten slotte, na veel geschipper, kwamen er toch nog een paar op
de eerste rij terecht, zo ver mogelijk van Piso af: een dik mannetje, dat vlijtig kauwde en telkens zijn mond afveegde, en twee
vrouwen met pruilmondjes, die het hoofd scheef hielden. Ondanks de slechte verlichting onderscheidde men op de tweede
rij een man met rood haar, een lange man met een voorhoofd
niet minder hoog dan dat van Quirinius Fannius zelf, een oude
jodin, wier zwart glimmend kapsel eigenaardige lijnen vertoonde als loopgangen in een mierennest, vol met eieren, terwijl de
overigen op de derde rij zaten, in het halfduister. Ongeveer de
helft der Nazareërs was aanwezig. Hoe Caligula er in geslaagd
was de weerbarstige Gorion op deze plaats van verderf te krijgen, was een raadsel, maar waarschijnlijk wisten zijn soldaten er
meer van. Allen hielden zij de ogen neergeslagen, behalve Tryphena en Tryphosa, en de kauwende en smakkende Boter.
`Smaakt het?' schreeuwde Caligula boven de muziek uit, over
een afstand van veertig meter minstens, terwijl hij demonstratief zijn mond opende en sloot. Op verschillende plaatsen werd
gelachen. Met een ongelooflijk vals lachje nam Piso Boter in
ogenschouw, die stralend ja knikte en na een onrustige blik op
Gorion de rechterarm ophief.
`Piso!' gilde Caligula en greep de vrolijke Drusilla, die hem
wilde tegenhouden, bij haar dij, `hij-heeft-nog-niet-genoeg!' Hij
moet méér hebben, bij Hercules! Geef-hem-meer! Eten! Meer!'
In de loge bevonden zich op dit moment geen dienaren, zodat
de praefectus urbi genoodzaakt was onder de banken te kruipen
en de bordjes bijeen te zoeken, waarvan hijzelf en de Griekse
acteurs hadden gegeten. Met diepe buigingen naderde Boter,
hielp hem zoeken, schudde toen al het voedsel op één bord bijeen en trok zich haastig terug bij Tryphena en Tryphosa, die
Piso met vriendelijke knikjes bedankten voor dit verzadigen van
Boter, waarbij ze zelf tenminste niet te kort kwamen. De overige
Nazareërs volgden Gorions voorbeeld en deden of zij niets hadden gezien. Het gelach in de zaal was nu algemeen. Allerwegen
werd de vriendelijke geste van de keizer gewaardeerd, vooral
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onder de jongeren, democratisch gezinden, die in Caligula nog
steeds hun man zagen.
`Die dikkerd eet heerlijk,' zei hij tegen Drusilla, `straks laat ik
hem slachten en eet hem zelf op, met zijn eetlust erbij.'
`Je bent weer bezig,' zei ze met een klaterend lachje, en wendde zich toen tot Agrippa, aan Caligula's rechterkant: `Die arme
Piso...'
`Oók slachten,' zei Caligula.
`Zijn er niet enkele joden bij, Caesar?' vroeg Agrippa, zich
elegant naar voren buigend.
Caligula klopte hem op de schouder. `Wees maar blij, dat
jij er niet bij bent, Agrippa. Als je eens wist wat ik voor hen...
Neen, ik zeg niets. Je moet maar nieuwsgierig blijven, joods
prinsje mijn.'
`Agrippa is niet nieuwsgierig,' zei Drusilla spijtig. Haar verleidingskunsten waren steeds op Caligula's jeugdvriend afgestuit,
naar men zei, omdat hij de keizer niet tekort wilde doen. In
werkelijkheid was hij even bang voor haar eisen als haar vroegere
echtgenoot Lucius Cassius Longinus, maar daar men zoiets niet
graag bekent, had hij een nobel klinkend voorwendsel nodig,
dat hem intussen ook steeds verplicht had tot een correcte houding tegenover Maria, zelfs toen zij door Caligula reeds min of
meer aan haar lot werd overgelaten. Hij zou trouwens meer voor
Drusilla gevoeld hebben dan voor haar. Joodse vrouwen kon hij
genoeg krijgen, als hij eenmaal in Palestina terug was.
Schuin achter hen spitste Pilatus de oren om iets op te vangen
van wat zij zeiden, maar hij zat te ver weg. Door de page naast
hem, een jongen met een breed, eenvoudig gezicht, voortdurend
met de grootste geestdrift over de daden van keizer Caligula
onderhouden, slaagde hij er voorlopig niet in zijn verwarde gedachten te ordenen. Het was intussen duidelijk, dat het gekkenhuis op ongekende wijze en nu waarschijnlijk voorgoed losgebroken was. Het schouwspel van de Nazareërs daar om Piso
heengeschaard, al sloegen ze nog zo zedig hun ogen neer, leek
ook hem de ondergang van de staat. Per slot van rekening stamt
de schavuit toch van koning Numa af, dacht hij met oprecht
medelijden. Zo aan de kaak gesteld te worden, door een gek. En
wat had de gek nog meer op zijn program? Het gevoel van naderend onheil, in verband met Maria, had hem niet verlaten. Onder
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zijn toga hield hij een klein geschilderd portret, dat zij hem had
laten sturen, toen de keizerlijke slaven haar kist hadden gehaald,
en dat hij nu voortdurend bij zich droeg, meer als een talisman
dan om haar gezicht te kunnen bestuderen, dat hij toch al de
hele dag voor zich zag, meer dan hem lief was. En tien of vijftien
plaatsen van hem af, naar rechts, in de buurt van de andere trap,
één bank naar voren, zat zij zelf. Maar geen ogenblik keek hij
naar haar.
Aan het einde van de voorstelling zou de keizer zijn verklaring
afleggen met betrekking tot de Nazareërs: dit had hij haar plechtig bevestigd de ene keer dat zij hem na het laatste beslissende
onderhoud in het paleis ontmoet had. En ze geloofde hem, waarom ook niet? Wat zette hij op het spel door zulk een verklaring,
wat gaf het, of hij een sekte erkende, die door haar geringe uitbreiding zo weinig gevaar opleverde voor de staat? Daar zijzelf
dit middel alleen uit uiterste noodzaak had aangegrepen, billijkte zij volkomen het gemis aan enthousiasme van zijn kant; maar
hij had het beloofd, en ze zou hem niet loslaten, tot het einde toe
niet! Tenzij Jezus voor die tijd verschijnen zou, haar verschijnen
zou. Dan ontsloeg ze hem van zijn belofte. Om geen kans onbenut te laten had zij de laatste dagen nog eens bij herhaling
geheel Rome doorkruist, te voet, want de draagstoel had men
haar afgenomen, en haar geld, nog van Barachius afkomstig,
raakte op, en vooral had zij gezocht in de buurt van het Nazareërhuis, omdat het niet onmogelijk was, dat hij deze onwaardige, deze visionaire leugenaars, toch had uitverkoren boven haar.
Wat wist zij van zijn bedoelingen? Het maakte geen verschil;
zij was toch de enige die hem begreep. En misschien hadden de
Nazareërs zijn troost meer nodig dan zij, met haar onmetelijk
vertrouwen... Tersluiks blikte zij in hun richting; maar dat was
ook de richting waar Pilatus zat, alleen meer naar achteren; daarom keek ze weer voor zich. Dat zij daar zaten, op een der ereplaatsen, bewees in elk geval, dat het Caligula ernst was. En dan
haar eigen plaats, zo ver vooraan, nog voor de lijfwacht, ver voor
de senaat en de priesters en de officieren. Even bleven haar ogen
rusten op Agrippa, de mooie prins, die juist om een grap van
Caligula lachte. Hoewel deze grappen, de brutaliteit ervan en de
stuitende platheid, tot dusverre weinig bij de sfeer pasten, waarin een handeling van godsdienstig belang zou worden verricht,
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hield zij zich voor, dat hij genoeg tegenstand zou hebben te overwinnen om iedere, ook de bedenkelijkste maatregel te rechtvaardigen die de vijanden bij voorbaat ontwapenen of vernederen kon. Inderdaad waren door Caligula's spot hoofdzakelijk
diegenen getroffen, die zich tegen zijn kruisigingsplan hadden
verzet. En al wist zij dat niet, want het plan had men voor
haar, en ook voor Drusilla, inderdaad verborgen kunnen houden,—toch was het effect voor haar hetzelfde, omdat al deze
lieden tevens de instanties vertegenwoordigden die zich het felst
zouden verzetten tegen de officiële erkenning van een vrijwel
onbekende sekte, zo onbekend, dat in deze overvolle zaal niet
meer dan twintig personen wisten wie zij in de roodharige jood
en de kleine smakker en die twee malle vrouwen voor zich hadden. En al herkenden sommigen onder hen de schooiers, die in
de Marszaal op zulk een vermakelijke wijze door de keizer waren
ontvangen, maar al te goed, de naam van hun Heiland, toen
uitgesproken, waren zij vrijwel zonder uitzondering vergeten.
Nog waren haar overpeinzingen niet ten einde, toen na een
zware paukeslag het gordijn zich opende. De toeschouwers verstomden, alleen Caligula sprak nog, met haastige gebaren. Het
toneel was donker. Neen, een trage manestraal viel erop, het
toneel was blauw. Langzaam gewenden zich de ogen aan dit
duister. Zelfs de lampen in het orkest, waaruit een aulos en een
dunne fluit moedeloos oprezen, als in een verstarde dialoog der
eenzaamheid, waren gedempt; de lijnen der melodie, toegevend
soms bij lege quinten, kwellende dissonanten, schetsten het oog
voor waar de belichting tekort schoot: een sfinxfiguur, een obelisk, tempelbogen en tempelpylonen? Toen steeg de onzichtbare maan, en inderdaad bleek dat alles aanwezig te zijn. Op de
voorgrond een Nijllandschap, waarvan het riet groen leek in het
blauwe licht. Helderder zou het wel niet meer worden, omtrekken zouden die bouwwerken in de verte wel blijven, dus kon de
muziek haar eigen wegen gaan, de fluit uitrusten op de diepe
klokkentoon van harpen, de pythische aulos, de mannelijke, zijn
weg banen naar de vrouwelijke choraulos en haar overhalen tot
een tweestemmige klacht, die zich al hoger en verder verwijderde van de tegenwerpingen der andere instrumenten. Geuren
stroomden de zaal in, op het toneel kabbelde echt water, waarin
blauwwit schijnsel te zien was voor de hoogstgezeten toeschou232

wers. Men ving, van achter het toneel, of opzij, of eronder, het
gehuil van wilde dieren op, dat later bleek niet bij deze Egyptische scène te behoren; wellicht waren het de gedresseerde honden van de mimus, men verwonderde zich niet, men was ook te
zeer door het schouwspel geboeid. Twee gedaanten in grote
zwarte mantels met monsterlijke maskers brandden er lampjes
achter de ogen? naderden langs de oevers van de Nijl. Set en
Typhon waren het; de eerste had Osiris gedood, de ander, de
demon met de honderd koppen, zou de stukken van het lichaam
in het water werpen. In deze rol had Mnester slechts één hoofd
en één masker, doch de geniale jongeling wist de illusie te wekken, dat hij zoveel zag als Argos en zo kwaadaardig was als honderd van zijn soortgenoten: door snelle verplaatsingen, diabolische rukken, en vooral door het hoofd met duizelingwekkende
snelheid telkens in een andere richting op te steken, alsof er
steeds nieuwe koppen aangroeiden. Zo verrichtten de demonen
hun schandelijk werk: Set haalde armen en benen en rompschijven van was onder zijn mantel vandaan, Typhon, die moeite had
ze niet te verslinden, gooide ze in de Nijl onder ingewikkelde
standen en danspassen, die, wonder van alle wonderen, telkens
symbolisch betrokken waren op de functie van elk lid, elk gewricht, elke spiergroep, die daar in was in de diepte verdwenen.

Bij het hoofd zag men hem denken, bij de bovenarmen droeg hij
zware lasten, en het grootste stuk van de borstkas inspireerde
hem tot een ademhaling die hem van het toneel tot in de wolken
scheen te zullen verheffen. De muziek was zeer klagend geworden, bijna onnozel van berusting, uit twee instrumenten nog
maar. De boosdoeners verdwenen van het toneel. Maar Set verscheen opnieuw, laag vluchtend met gestamp, achtervolgd door
de blinkende Horus, die door Apelles gespeeld werd. Een tweegevecht ontspon zich, zwaard tegen mantelplooien! waarbij
Set het evenwicht verloor en in de rivier stortte; het laatste wat
men van hem zag was een zwaaiende hand boven de oever, weggevoerd in grote bogen. Niet alleen triomf drukte Horus' dans
uit, die hierop volgde, hij scheen ook nieuwe machten te willen
aanlokken, hogere dan hijzelf, vanuit de verte, langs de Nijl.
Minder virtuoos, maar ernstiger en bezielder dan Mnester, maakte Apelles van dit toneelwater een wereldstroom voor het vervoer van goden, hij liet de Nijl uit zijn oevers treden, hij schiep
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een stuk grond: de Nijldelta, hij schiep een land: Egypte, hij
zette sfinxen en pylonen neer waar ze al stonden, en onder
zijn welsprekende handen ontbloeiden koningsgeslachten en
stierven uit. Aldus bereidde hij de komst van Isis voor, in haar
boot, gedreven door de stroom, een witte eenvoudige gedaante,
Mnester weer, hoog opgericht bij de plecht, waar nu, nadat
Horus de boot had vastgemeerd, onder een paukgerommel vol
verwachting één voor één de wasfragmenten werden opgevist
en door toverij saamgevoegd tot de herboren god Osiris of Serapis! Vreugde in het orkest, religieuze hymnen achter het toneel,
een kus, een hereniging, en de zwaarmoedig heenschrijdende
Horus, in de houding van de man die alles vooruit geweten
heeft. En onder de toeschouwers Pabek, glimmend, knikkend,
zich in de handen wrijvend, herenigd met zijn kater, die de
priesterlijke schoot waarlijk niet minder achtte dan die ener matrone.
Maar allen waren verrukt; van wie maar bij hem konden komen had Caligula gelukwensen in ontvangst te nemen; de lijfwacht liet enthousiasten door van de twintigste rij. En ook de
priesters en de andere ingewijden, die reeds alle hoop hadden
opgegeven toen zij het voornemen van de keizer in deze eerste
scene zo prompt ten uitvoer zagen gebracht, erkenden, dat zij
iets bijzonders hadden aanschouwd, iets geestverheffends zelfs.
Men moest al Lucius Pontius Pilatus heten, onmuzikaal zijn en
komedie onder iedere vorm verachten, om de keizer niet al zijn
zonden te vergeven. Trouwens, de volgende scène die spoediger dan men verwacht had een aanvang nam,—de regisseurs en
machinisten moesten als razenden hebben gewerkt, beviel de
mismoedige procurator reeds veel beter. Weliswaar scheen de
inleiding, enkele taferelen uit het leven van Bacchus of Dionysos, wat verward; maar de dans die hierop volgde, en waaraan
het gehele ballet deelnam, aangevoerd door Mnester als Bacchus
en Apelles als Ariadne, sleepte de gehele zaal mee en de toejuichingen weerklonken reeds voordat het gordijn werd dichtgeschoven. De vooraanzittenden viel het op, dat Gajus voor het
eerst op deze avond toegaf aan zijn neiging om mee te spelen,
voorlopig alleen nog met imperatieve gebaren. Zo voltrok de
geboorte van Dionysos uit de dij van Jupiter, een kartonnen kolos, waaruit een jongske werd gehaald, zich vrijwel geheel op zijn
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aanwijzingen; de spelers waren wel zo verstandig voortdurend
contact te houden met het podium. Overigens leed de onderlinge samenhang der Dionysosfabels wel enigszins onder de weigering van de keizer om Juno ten tonele te voeren, die Dionysos tijdelijk krankzinnig maakte, zodat hij hulpeloos over de
wereld zwierf, tot Indië toe, terwijl het in stukken hakken van
Dionysos-Zagreus nagelaten werd om niet in een herhaling te
vervallen. Toch had de god nog genoeg te verduren in dit Indisch landschap, waar palmen, lianen en grillige tempelresten
het oog niet minder verrukten dan wat er na het feilloze herleven van de dronken jongeling geschieden ging. Mainaden met
pantervellen om de schouders sprongen het toneel op, de haren
los, zwaaiend met thyrsosstaven. Slanke nymfen, bijna geheel
naakt, volgden. Twintig gedresseerde luipaarden brulden tegen
schetterende tuba's op, verspreidden zich sluipend, vormden
groepen. Dank zij de schelle verlichting zag men nu ook hoe een
dun vlechtwerk van ijzerdraad het toneel van onder tot boven
afsloot. Men was veilig, men kon genieten. Min of meer uit het
mythologische niets geboren, stelde Ariadne zich aan het hoofd
der danseressen. Door wijnranken bekranste satyrs en drie dikke
silenen met kwabbige buik, maar niet kaal, waarschijnlijk om
Caligula's gevoelens te sparen, achtervolgden hen, werden op
hun beurt door de luipaarden in de hielen gebeten, tolden machteloos rond, omarmden elkaar waar zij nymfen voor zich meenden te hebben; en een algemeen bacchanaal, woest en blind,
hoezeer ook aan de strengste regels gehoorzamend, ving nu aan
rondom de Thracische god, die in extatische houding, de van
wijn overvloeiende platte kantkaros scheef omhoog geheven,
smeltende blikken naar het podium wierp, naar Gajus Caesar
Caligula, de oppergod van het festijn! Met gevouwen handen
glijdende bewegingen volvoerend, gaf de zoon der velden de
toon aan; hij was buiten zichzelf; Drusilla nam hem de lauwerkrans van het bezwete voorhoofd; Agrippa was opgestaan om
geluidloos in de handen te klappen. Begeleid door dithyrambische bekkenslagen vuurden horenstoten, koperen ritmen zonder melodie, de dans aan, die diagonaalsgewijs over het toneel
golfde of in vierkante stukken gebroken werd door het bevel
van onzichtbare balletmeesters. Falangen versplinterden zich
onder de druk van baldadige faunen, nymfen geroofd, bacchan235

ten ontbloot met de mollige benen in de lucht, schaamteloze
guirlandes, obscene omarmingen tussen faun en mainade, luipaard en pantervel, uitvallen, beten, buitelingen en luchtsprongen. En Mnester in het midden, triomfantelijk beschonken, en
levend!
Het was nodig op adem te komen na dit schouwspel en enkele
verversingen tot zich te nemen. Maar langer dan vijf minuten
duurde de onderbreking toch niet. Met witte duiven werd men
verrast, toen het gordijn op Piso's wenk voor de derde maal
spleet. Een zoetelijke fluitmelodie kondigde de idylle aan na de
wilde groteske. Daar men het voorspel der Adonismythe, de
twist tussen Venus en Proserpina, als een al te flauwe afschaduwing van het Oordeel van Paris weggelaten had, mocht men de
twee geliefden onmiddellijk in tedere omarming betrappen aan
de voet van een boom, omzwermd door duiven. Mnester streelde Apelles en Apelles kuste Mnester, goede opmerkers meenden voor op het podium een onwillige beweging te bespeuren,
maar ook voor de allerbeste opmerker was Mnester Venus, daar
viel niet aan te tornen. Zoete geuren vulden opnieuw de zaal.
Hemels snarenspel sloot zich daarbij aan. De meeste aanwezige
vrouwen stortten tranen, niet omdat het droevig, maar omdat
het mooi was; droevig zou het pas later worden. Het gefladder
der witte vogels, aan onzichtbare draden, zodat zij geen ogenblik
tot rust konden komen, ontnam niet alleen al het eentonige aan
de tedere handelingen, maar ook alle menselijke onvolmaaktheid, omdat dieren, in zulk een getale, en op vleugels, alleen bij
goden kunnen behoren. Omhelzingen zijn lui en traag, en eerder
het werk van slakken, maar deze onvolprezen duiven maakten
van een langzaam gebaar iets driftigs, iets dat zich voortplantte.
En onder alle vrouwen in de zaal was er één die zich herinnerde,
dat zij zelf Venus geweest was, en in het bezit, zo niet van een
Adonis, dan toch van een Paris. Hoe lang geleden leek die julidag, toen zij midden op het schip gearmd met Agrippa had gestaan! Lang geleden, en niet van belang. Want wanneer zij hem
nu ongemerkt wilde bespieden, niet ongevoelig voor deze herinnering en voor het ontroerd gefluister van de hofdames om
haar heen, zag zij vlak naast het zwarte hoofd het kale, vlak naast
de schone prins de keizer, die machtiger was. Deze kille afloop
van haar indrukken scheen zich op het toneel te weerspiegelen.
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Zonder bepaalde aanleiding door Venus verlaten, was Adonis in
slaap gevallen. Wellicht had de godin honger; ze zou wel spoedig
terugkeren; de duiven waren haar gevolgd. Van de arcadische
muziek bleven nog slechts enkele kithara's over, als het verre
ruisen van een bron. Wonderlijk, zelfs de bladeren aan de bomen
bewogen. Maar wie zich plotseling op het toneel vertoonde was
niet de godin Venus, of Astarte, of zo men wil Mnester, doch een
grote bruine beer, die de slaper besloop. Een harig dier, goed
gedresseerd, maar niet al te tam naar het scheen. Dit was ook de
reden waarom Apelles niet ontkleed was, zoals Mnester, met
vrouwelijke vormen in kunstige nabootsing; onder zijn gewaad
droeg hij een pantser om hem voor onverhoedse beten te beschermen. Bijzonder vaardig had de regie de moeilijkheden opgelost: Apelles slaakte een gil, sprong op en snelde naar links,
achtervolgd door de beer; op hetzelfde ogenblik kwam van de
andere kant Venus toesnellen, met al haar duiven, die lage cirkels beschreven; kenners in de zaal men had in Rome veel
duivenliefhebbers beweerden, dat deze dieren inderdaad zo
vlogen, wanneer ze bang waren; dit realistische trekje waardeerden zij meer dan het ietwat overdreven rouwbetoon, waaraan
Mnester zich overgaf, nadat hij de van links terugwankelende
Apelles had opgevangen en op de grond gevlijd. Het gegrom
van de beer verwijderde zich. Adonis was dood. Neen, Adonis
leefde, maar in wat voor gedaante! Adonis was een grote rode
papieren anemoon geworden, die, toen Venus even de andere
kant opkeek, uit de grond verrees al naar gelang het lichaam erin
verzonk. Alle wonden van Adonis waren saamgetrokken in de
rode anemoon. Maar een anemoon kan zelfs een godin niet omarmen, en de duiven waren dan ook maar zo lang graantjes gaan
pikken, hetgeen de duiventilhouders weer in verrukking bracht.
Met verwaarlozing van de traditionele bewening door de vrouwen van Byblos, speelde het slot zich uitsluitend tussen de minnenden af. Aangelokt door Mnesters pantomimische kunsten
stak Apelles tenslotte zijn hoofd weer door de anemoon heen;
het geliefde lichaam, nu zo naakt als men maar wensen kon,
volgde spoedig, en onder het gekoer van fluiten en duiven en
één bijzonder wulpse choraulos bedekte het gordijn welwillend
hun geluk.
Het vierde en laatste tafereel was gewijd aan het lijden van de
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Grote Moeder, Kybele, de Phrygische godin der aarde. Voor de
taak gesteld om na het overweldigende bacchanaal nog een st ijging te vinden, had men zijn toevlucht gezocht in een samentrekking van alle motieven tot het wezenlijke, en in een zeker
overwicht van het barse en soldateske element, dit laatste gerechtvaardigd door de innige betrekkingen tussen Kybele en de
Romeinse oorlogsgodin Bellona. Daarbij speelden de dansen,
waarmee de scène zonder voorbereiding opende, zich weer in
het duister af, en dan nog zonder maan: fakkels waren het, die
het vage berglandschap op de achtergrond verlichtten en de
harnassen der dansers en de zwaarvergulde manen van leeuwen,
die zij aan koorden voorttrokken. Een windmachine zorgde voor
hoorbare storm, bomen bogen hun kruinen, takken knapten.
De ontmanning van de herder Attis was reeds voltrokken; men
zocht nu naar de vermiste, kreten slakend, zich geselend of zich
in gestileerde wanhoop pantomimisch verminkend op dezelfde
wijze als dit Attis was geschied. Het oorverdovend lawaai van
het orkest werd op het toneel ondersteund door tamboerijnen,
die men met de vuisten bewerkte. In een gouden wagen door
krachtige leeuwen getrokken, verscheen de godin zelve, de
Magna Mater deum Idea, de kroon met torens op het hoofd.
Ook zij droeg het rinkelende slaginstrument, haar embleem,
maar in de andere hand een fakkel, om aanwijzingen te geven,
hoe men de ontmande het best zoeken kon. Op deze aanwijzingen, uitgaande van de plaats waar zij rechtop in haar wagen
stond, ondernamen de korybanten nu in verschillende richtingen bestormingen van de berghelling, alsof Attis plotseling dáár
was gezien, of daar, of daar; Mnesters kunst bestond hierin, om
in zijn Kybelerol aan deze wilde strooptochten, die niet in tomeloze verwarring mochten ontaarden, ook al met het oog op de
leeuwen, het karakter te verlenen van goddelijke willekeur, van
natuurlijke opwellingen; en hij slaagde hierin zo goed, dat het
publiek, onder aanvoering van Caligula, hem begon toe te
schreeuwen waar Attis waarschijnlijk te vinden was, achter welke boomstronk of in welke spelonk. Wat men aldus te aanschouwen kreeg: het heen en weer golven der massa's, heen naar
Kybele om nieuwe bevelen, dan weer met de brullende leeuwen
terug naar de berg, afwisselend in vier groepen, was in werkelijkheid niets anders dan een variant op de Pyrrhische of Griekse
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wapendans, herkenbaar nog in de nieuwe, zinrijke schikking;
door niet aan Attis of de Magna Mater of de berg Ida te denken
kon men deze schichtige aanlopen, dat aarzelen, dat luisteren en
telkens de fanatieke hervatting, zeer goed op de gebruikelijke
wijze bewonderen, als een welgeslaagd ballet, dat echter pas
door de demonische aanwezigheid van de verminkte god, die
herleven moest en nog niet herleven wilde, de zinnen dermate
vermocht op te zwepen. Eindelijk, toen het rumoer in de zaal de
muziek en het voetgestamp reeds begon te overstemmen, ontdekte men Attis in een boom, hevig bloedend uit zijn buikwond;,
men viel op de knieën, fakkels werden gedoofd, de leeuwen
brulden, Kybele steeg van haar wagen, een vervloeking uitsprekend over de goden, die haar minnaar, alleen omdat hij geen god
was, zo ongelukkig hadden gemaakt; men keek wéér, en daar
daalde Attis van de berg af, in een smetteloos wit gewaad, en
intact als man. Omarming, zwaaiende fakkels, vreugdekreten
van tuba, horen en aulos. Misschien dat dit slot toch even teleurstelde: Apelles kwam daar als zo'n smal, wit mannetje naar beneden wandelen, buiten verhouding tot de grootse afmetingen van
wat eraan voorafgegaan was. Ook herinnerden sommigen zich,
—en de Kybele priesters spraken er hun afkeuring over uit,
dat volgens de mythe Attis als klein kind door Kybele aan de
oevers van de Sangarius gevonden werd, van welk motief men
had afgezien om de tegenstelling tot het Osirisstuk niet op te
offeren en omdat een rivier moeilijk over een berg kon stromen.
Voor het overige was iedereen tevreden, zelfs Lucius Pontius
Pilatus, die iets van zijn oude krijgsinstincten had voelen ontwaken; ook viel niet te ontkennen, dat deze pantomime een
prachtige vergoeding vormde voor de triviale mimus van voor
de pauze, die op een verwant gegeven was gebouwd. En nu kon
men dus naar huis. Werden de pekbranders niet alreeds ontstoken, verdrong men zich niet beneden op de trappen, gaf Gajus
Caesar nog geen sein?
Maar Gajus Caesar bleef rustig zitten, rustiger dan men mogelijk had geacht na dat afmattende meespelen met armen, hoofd
en stem. Hij dronk een glas wijn en wisselde enkele woorden
met Drusilla of Agrippa. Men kon hem goed onderscheiden, nu
het licht uit steeds nieuwe hoeken hem bescheen; hij was bleek,
maar vrolijk, zijn hand beefde, maar niet erg. Mogelijk kwam er
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nog een vijfde tafereel. Zo verzadigd van indrukken waren zelfs
de ingewijden, de nog altijd twijfelenden, dat zij de gedachte aan
dat bepaalde onheil, dat hun welbeschouwd nog steeds boven
het hoofd hing, niet meer ten einde konden denken. En dan: hij
bleef immers zitten, hij maakte immers geen aanstalten om op
te staan! Een keizer op die plaats, tussen zijn gemalin en een
prins uit een schatplichtig vorstenhuis, was een goed keizer.
Neen, neen, en dan bovendien: hij moest zo moe en leeg zijn als
zij allen, en dan moest hij ook begrijpen, dat zij zo waren, dat zij
misschien nog wel één klein schouwspel met muziek en dans in
zich konden opnemen, of desnoods twee, maar zeker geen, waarin het bestaan van het keizerschap, het bestaan van Rome in de
waagschaal werd gesteld! Neen, neen, dat zou hij begrijpen,
daarmee zou hij rekening houden, de jonge, onbesuisde, maar in
de grond toch zo goedige en schrandere vorst...
De tijd schreed verder, en Gajus Caesar Caligula zat nog. Smal
en iets gebogen in de rug, de lauwerkrans weer op het hoofd,
gedachteloos spelend met zijn wijnglas, zat hij in het midden van
het podium, vooraan, in het schijnsel van alle pekbranders en
alle lampen, die de ringen aan zijn vingers deden schitteren en
aan het parelsnoer om zijn magere hals een zachte glans verleende. Hij zat, en wachtte. Wachtte op het volgende tafereel, ja, dat
moest zo zijn, want de muziek was weer ingevallen, en niet met
een schettermars, die de gedachte wekte aan tochtige trappen
en portalen en gedrang bij een uitgang, maar met langzame dreigende klanken, blaasinstrumenten en slagwerk alleen, Dorische
motieven, eentonig, zonder versiering, muziek, waarna iets
gebeuren moest. Mythologisch onderlegde toeschouwers die de
doorlopende draad in de vier handelingen hadden kunnen volgen, vroegen zich af of Hercules nu een kans zou krijgen na
Attis, of Orion, of de door Prokris beweende Kephalos: goden,
helden allemaal, die uit de dood waren opgestaan of dit verdienden.
Met een schommelende ruk spleet het gordijn vaneen en liet
de blik door naar een schel verlichte ruimte vol menselijke figu
ren in rust, niet dansend. Decor ontbrak. Voor een kale achtergrond verhieven zich drie kruisen, waaraan mannen vastgebonden of -gespijkerd waren, drie naakte mannen, met lendendoeken. Rechts, meer op de voorgrond, stond een houten
-
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spreekgestoelte in de vorm van de Romeinse rostra, uitlopend in
de voorsteven van een schip; de redenaar, of rechter, die zich in
dit spreekgestoelte had opgesteld, onbeweeglijk, met papieren
voor zich, droeg een masker, dat de trekken vertoonde van een
ezelskop. Door Romeinse soldaten met schild en speer waren de
kruisen omringd, vooral aan de linkerkant, waar de meeste kans
op beweging scheen te bestaan, voor het geval dat het toch nog
tot een dans zou komen. Daar ontdekte men ook de pantomimist Mnester, als enige vrouwelijke figuur met verdraaide ogen
tegen een der soldaten aangeleund; hij was bijna geheel ontkleed
en droeg een pruik van lang zwart haar. Dit was alles, en het was
niet veel, want men wist niet hoe men ermee aan moest. Kruisigingen op het toneel, of in het amfitheater, werden van oudsher
in verband gebracht met de roverhoofdman Laureolus, die dan
tenslotte aan zijn kruis door wilde dieren verslonden werd. Maar
hier waren er drie. Natuurlijk dacht geen van de ingewijden aan
Laureolus, al was het alleen maar omdat zij aan Caligula dachten,
die rustig op zijn plaats zat en dus niet op het toneel kon zijn, als
een van de drie. De ingewijden intussen vormden een kleine
minderheid; de overigen overwogen wel degelijk of het Laureolus soms was, met twee andere rovers, om deze veronderstelling
weer te verwerpen toen zij wat beter op bijzonderheden acht
begonnen te slaan. Voor op het spreekgestoelte hing een bordje
met duidelijke, zwarte letters; een tweede bordje ontdekte men
boven aan het middelste kruis, dat ook groter was dan de twee
andere. Op het eerste bordje stond te lezen: Procurator Pan 7udea
en Samaria,— dat was dus de man met de ezelskop; op het andere
jezus Pan Nazareth. De toevoeging koning der loden, waarmee Pilatus voor vier en een half jaar de priesters in Jeruzalem getergd
had, was op bevel van Caligula weggelaten om Agrippa niet te
krenken. Al begreep men van dit alles zo goed als niets, men wist
nu tenminste, dat het Laureolus niet kon zijn, en men begon op
de drie gekruisigden te letten. Het eerste wat men daarbij vaststelde, en het joeg een golf van schrik en verrassing door de zaal,
was, dat zij wel degelijk gekruisigd waren, en niet maar voor de
schijn, zoals dat bij de martelingen van Serapis of Attis het geval
was geweest. Het viel niet te betwijfelen: men zag het bloed om
de spijkers heen, men zag de mannen hijgen, het hoofd bewegen
als om hulp, men zag hun dodelijke bleekheid en de onnatuur241

lijke spanning van hun gedraaide arm- en borstspieren. Niemand wist wie het waren. Zij hadden proppen in de mond, zelf
hun naam noemen konden ze dus ook niet. Op goed geloof moest
men dan maar aannemen, dat de middelste, een buitengewoon
magere, schonkige kerel met een uitgeteerd gezicht, waarover
zwart haar golfde, Jezus van Nazareth heette; de andere twee
waren jonger, deden ook wanhopiger, leden blijkbaar meer pijn.
Aandachtig keek men toe. De middelste, die zich werkelijk nogal kalm hield, leek meer op een Indiër dan op een jood; Nazareth
zei niets, misschien was dat zijn bijnaam, zo maar. Inderdaad had
de fakir Nárada, die daar door zijn leerling van twee avonden in
de gelegenheid werd gesteld zijn ascetische stelregels in de praktijk te brengen, niets joods, en bijna niets menselijks meer. Hij
hing daar goed, zou men zeggen; hij kon nu met zijn gedachten
de pijn voor blijven, en zijn gedachten begeleiden met het doel
en de wil en het ademhalen en het glijden van de ingewanden.
Maar hij hing daar slecht, want hij kwam er nooit meer af. Aan
zijn linkerkant hing de Nazareër Felix, de jonge Griek, die zo
lang door Caligula gevangen was gehouden en wiens lichaam
nog de sporen vertoonde van oude martelingen, zoals dat van
Nárada van verse, zelfopgelegde. De derde was een jonge Romem, opgepakt wegens majesteitsschennis, omdat hij zich in de
tuinen van Sallustius met een meisje had afgezonderd, vlak onder een borstbeeld van Gajus Caesar Caligula. Zijn misdrijf leek
dus wel iets op dat van Felix. Hier was, als in een allegorie, tweemaal de liefde gekruisigd, ter weerszijden van het machtsgevoel.
Maar, ook al had men de beschikking over al deze gegevens
gehad, aan allegorieën zou men zeker niet gedacht hebben. Men
keek liever. De patriciërs keken, de praetorianen, de priesters,
de dames, de pages, de Vestaalse maagden, de wagenmenners,
en Caligula met zijn gehele hofhouding. Claudius, die in weerwil
van zijn zachtaardige inborst erg op martelingen gesteld was,
keek uit vreemd lui opengesperde ogen, kwijlende ogen, nu
zijn mond toevallig niet kwijlde. Pabek keek. Bijna had hij zijn
vette kater opgetild om ook te kijken, zoals hij al eerder had
gedaan, met die mooie luipaarden en leeuwen, tot groot vermaak
van de omzittenden. En men keek naar de drie gekruisigden,
men keek niet naar Mnesters schaamteloze dansen als joodse
lichtekooi, die daar op de maat van trommels en triangels van
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soldaat over soldaat voortzeilde tot het middelpunt, waar zij
Nárada's voeten kussen wilde of zijn benen omarmen, om zich
dan onder speelse dwang, maar meestal toch wel uit eigen aandrift, telkens weer met nieuwe soldaten af te geven, onweerstaanbaar gedreven tot het intermezzo van soldatenhoer, het
intermezzo tussen twee roerloosheden, de roerloosheid van de
aanvangsstand van hen allen, en de roerloosheid van de dood,
die hierop volgen moest, voor die drie. De man met de ezelskop
was roerloos zonder meer, als enige; hij had ook een pop kunnen
zijn, al speelde de grote Apelles zijn rol.
Onder het publiek zat, even roerloos, het duplicaat van deze
pop. Daar hij, zoals gewoonlijk in pijnlijke situaties, slecht denken kon, dacht hij maar aan één ding: dat dit zijn eerste kruisiging was, de eerste die hij bijwoonde! Noch de smaad Maria van
Magdala aangedaan, noch de ezelskop op schouders die voor de
zijne moesten spelen, raakten hem. Want de smaad begreep hij
niet, die daar danste en gemeen deed was immers Mnester
maar, die van huis uit al gemeen was, terwijl de ezelskop en
het bordje op het spreekgestoelte hem wel onaangenaam voorkwamen, maar toch meer in het abstracte, meer als een bespotting van alle procurators van Judea en Samaria die ooit joden
hadden laten kruisigen in dat verre land, en dan nog een bespotting in een gekkenhuis, bij het bezoek aan een gekkenhuis, dat
was niet zo erg. Nog steeds leefde hij onder de ban van zijn
onbekendheid, zijn onzichtbaarheid in Rome, en de gebeurtenissen schenen hem hierin telkens weer gelijk te willen geven.
Dat een hoveling of een page, of die schelm van een keizer, zich
met leedvermaak in de ogen naar hem had omgedraaid, had hij
tot nog toe niet kunnen vaststellen; men lette veel te veel op het
schouwspel. En zoals bij al die toeschouwers was ook bij hem de
aandacht uitsluitend gericht op de achtergrond van het toneel,
op de drie kruisen. Toevallig was hij de laatste tijd in zijn memoires juist in het proces van de Nazareër blijven steken. Hij kwam
er niet uit; steeds nieuwe bijzonderheden vielen hem in, en het
belangrijkste was vaak ontoegankelijk. Dit ruime toneel daar
voor hem evenwel zette zijn bemoeiingen voort door het allerbelangrijkste uit te beelden, datgene waaraan hij zelf misschien
niet eens zou hebben gedacht. Dit was nog iets anders dan drie
cypressen voor een venster! En toch, was het wel een echte
243

kruisiging? Aan de spijkers en het bloed hoefde men nog niet te
twijfelen om deze drie kruisen met de potsenmakerij eromheen
van de grote reeks in legerplaatsen en langs wegen, op heuvels
en op binnenplaatsen van gevangenissen onherroepelijk uit te
sluiten. Het was de duur die al het verschil maakte. Ja, als het
publiek er genoegen mee zou nemen om twee of drie dagen en
nachten achtereen op deze marmeren banken met kussens te
blijven zitten, dan! Dan konden zij zeggen, dat ze een kruisiging
hadden bijgewoond. Nu was het niet eens ondenkbaar, dat de
kerels straks weer werden afgenomen en verpleegd...
Eensklaps drong het tot hem door, dat hij in ongenade moest
zijn gevallen of dat al lang was. De ezelskop! Dat betekende wat.
Ongenade, dat was een tastbaar iets, een bekend en eerwaardig begrip, dat was niet alleen maar een grap over procurators,
waarmee men zelf van harte zou kunnen instemmen. Ongenade
was wél erg. Hij moest zien dat hij weg kwam, zo gauw mogelijk... Terwijl hij voorzichtig over zijn schouder gluurde, waarbij
zijn blik stuitte op de ijzeren ring van de lijfwacht vlak achter
hem, werd de stilte de muziek hield zich nog maar aan lugubere trippelpassen door een rochelende gil verscheurd, niet
van het toneel, maar uit de linker zaalhelft, uit de loge van Quirinius Fannius Piso. Iedereen stond op, ook Caligula, woedend om
de onderbreking. Men zag Piso terugwijken, de witte toga met
bloed bemorst. Achter hem schermutselden de Nazareërs met
iets roods, iets levends: Gorion, die de jammerende vrouwen
met zijn bloed bespoot, uit een grote halswond. Met een mes.
van een van de bordjes, die de acteurs hadden laten staan en die
niet bij Boter waren terechtgekomen, had hij zich deze wond
toegebracht: met enkele gebaren verklaarde Piso dit aan de keizer. Gorion stierf spoedig. Het moet aangenomen worden, dat
geen der Nazareërs de sterk veranderde Felix had herkend,
—evenmin als Pilatus trouwens, zodat zijn beweegredenen om
zelfmoord te plegen uitsluitend betrokken waren op het middelste kruis. Zo hij Nárada al niet voor de Verlosser aanzag, het
bordje met de letters hield voor hem toch een te duidelijke aanwijzing in hoe het Jezus van Nazareth zou vergaan, wanneer hij
zich ooit in Rome vertoonde.
Niet iedereen was zo spoedig op de hoogte als Caligula; hoe
meer naar achteren men zat, des te opgewondener praatte of
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schreeuwde men door elkaar; anderen weer trachtten naar voren
te dringen, vooral de senatoren, die de meeste verantwoordelijkheid voelden of de meeste angst; een van hen struikelde over
Pabeks kater, die, verschrikt door de kreet en wat daarop volgde, op de grond gesprongen was.
Caligula draaide zich om, vlekkig rood in het gezicht. `Kan
de senaat niet op zijn plaats blijven?' bulderde hij, `wordt er niet
naar het toneel gekeken? Terug, schelmen! Neen, wacht, hier
blijven, ze krimpen al in elkaar...' En, op een andere groep
senatoren en de praetorianen en priesters voor hen wijzend, die
bevroren waren blijven zitten: `Lach jullie niet? Ik ben het toch
niet! Stom vee, bende lamzakken, kijk naar het toneel!' Zijn
vuisten sidderden in de lucht. Daarop keerde hij zich tot Piso en
krijste:
`Het slot, onmiddellijk het slot! Maak je toga morgen maar
schoon, oud wijf. Het slot!'
Doch reeds hadden de toneelleiders achter de schermen het
op eigen gezag raadzaam geoordeeld het publiek af te leiden met
de middelen die hun daartoe ten dienste stonden. In een oogwenk verdwenen alle bijfiguren van het toneel, de soldaten, de
hoer, de man met de ezelskop, met zijn papieren in de hand,
gehuil van wilde dieren weerklonk, zweepgeklak; iedereen ging
weer zitten, vol verwachting, of om Caligula niet te prikkelen;
en met één gelijktijdige sprong zag men drie wolven de schel
verlichte ruimte opsnellen, gevolgd door nog meer wolven, tien,
twintig magere, uitgehongerde dieren, die, voor zover ze niet
onhandig om elkaar heendraaiden nog, onmiddellijk de drie
kruisen begonnen te besnuffelen. Het waren de beroemde wolven van de keizer, speciaal afgericht op mensen, wild en gedresseerd tegelijk. Voor de tweede maal stonden de toeschouwers
op, maar nu om in de handen te klappen of woorden te roepen
vol opgetogen dankbaarheid.
`Heil u, Caesar! De wolven van Gajus Caesar, de pientere dieren van de vader der velden!' vleide men luidkeels. Tot de senatoren toe nam iedereen aan deze hulde deel; bloeddorst paarde
zich aan het verlicht gevoel van nu eindelijk te weten, dat er
niemand zou worden gekruisigd die daarvoor niet in aanmerking
kwam iets waaraan de goede en zeer vrome hen zojuist zelf
had herinnerd. Sommigen bleken de mening te zijn toegedaan,
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dat met de middelste gekruisigde toch nog de roverhoofdman
Laureolus bedoeld was: `Voor elk van zijn schanddaden een beet!
Voorwaarts, brave dieren, likt de bekken maar vast af! Heil u,
Caesar, wees gegroet, Caesar! 0, wat een ruige hongerhalzen!'
`Braaf gebeten, dier van Mars!' juichte de page, die naast Pilatus zat, toen een van de grootste wolven, opspringend, Nárada
in het rechterbeen hapte, even onder de knie. Bij Felix, die vertwijfeld aan zijn kruis kronkelde, waren er twee op elkaar gaan
zitten, een derde was in aantocht. De dressuur van deze wolven
bepaalde zich niet alleen tot het opeten van mensen, zij konden
ook tegen hout en blote benen opklimmen. Onder het kruis van
de Romeinse jongen, die zich aan majesteitsschennis had schuldig gemaakt, tuimelden er een paar van elkaar af, tot grote
vreugde van de menigte.
Iedereen stond nu. Caligula, Drusilla en Agrippa stonden vlak
naast elkaar, zwijgend toeziend. Met gespitste oren stak boven
de leuning van hun bank de zwarte kop van Nigra de panter uit.
Daarachter, van rij tot rij, was alles volgens een vast patroon
gerangschikt. Toch zou iemand, die het daarop aangelegd had,
heel goed van plaats hebben kunnen verwisselen, ongemerkt;
men zag het dan misschien wel, maar deed hij het vlug en zakelijk, dan zou dit zien zich niet vertalen in het besef: daar loopt
iemand van zijn plaats, doch in de onbewuster notie: daar legt
iemand de kortste weg af naar een plaats waar hij nog beter, nog
onbeweeglijker genieten kan. Maria van Magdala, die zich plotseling opgemaakt had voor een korte tocht over het podium,
bereikte althans ongehinderd het uiteinde van de voorste rij,
aan de rechterkant. Dat waren ook niet meer dan vijf passen.
Zelfs de pages daar op de hoek letten niet op haar. Zij liep met
de schouders achteruit, vlug, licht, vastberaden. De diamanten
fonkelden in haar kapsel, toen zij de draai nam en met de rug
naar het toneel, voor de pages langs, voorbij de stenen rand van
het podium schoof, totdat zij Agrippa genaderd was, die aan die
kant naast Caligula stond. Maar niet Agrippa, Drusilla zag haar
het eerst. Met open mond week zij iets terug, hoewel Maria's
ogen niet op haar, doch op Caligula waren gericht. Toen zij Caligula aanstootte, schudde hij haar ongeduldig van zich af, en bleef
met gefronst voorhoofd naar het toneel staren. Op hetzelfde
moment werd Agrippa opmerkzaam, riep iets als `Niet doen' of
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`Pas op', waarbij hij de hand ophief; zij zag de angst in zijn zwarte
glinsterende ogen, zij bad, dat zij hem niet raken zou, of Drusilla,
of de panter, bracht de schouders nog verder naar achter, en
spuwde, ver voorover geleund, met één hand op de leuning van
de bank, Caligula in het gezicht. Daar hij zich juist halfnaar haar
omwendde, raakte het speeksel zijn rechterwang. Zonder bezinning veegde hij het af; hij maakte een grimas, zag wie het gedaan
had, en onwillekeurig schoof zijn hand zich nog verder in de
hoogte, zijn gehele gezicht bedekkend, als voor een slag. Dit
alles geschiedde uiterst snel. Agrippa riep:
`Vlucht, wees niet dwaas, ga weg!'
De aansporing was niet meer nodig. Reeds had zij, na de verbijsterde pages opzij gestoten te hebben de trap bereikt en holde
nu met opgenomen kleed naar boven, twee treden tegelijk, zonder dat iemand haar in de weg trad. Hierop was weinig uitzicht
geweest, zo zij de richting naar beneden had ingeslagen, waar de
soldaten stonden. Een instinct dreef haar naar boven, toeschouwers langs, die slechts met de uiterste onwilligheid een voorbij
ijlende vrouwelijke gedaante op een netvlies toelieten, dat reeds
tot de rand gevuld was met kruisen en wolven en bloedende
benen en een opengescheurde buik. Maar zoals alle instincten,
ook de goede, was het een kortzichtig instinct. Naar beneden
vluchtend, had zij toch nog een kleine kans gehad zich door de
soldaten heen te slaan, en was dan spoedig buiten geweest. Nu
echter was zij wel in een ommezien buiten de zaal, maar raakte
ook dieper in het paleis verstrikt, waar stapels planken, puin van
weggebroken muren, emmers en ladders op verschillende plaatsen de doorgang versperden en waar de verlichting onvoldoende
was. Zij wist nog niet dat zij achtervolgd werd, zij wist nog niet
dat, juist toen dit schemerduister haar opnam, Caligula en de
zijnen niet Agrippa, die hem nog had willen tegenhouden,
maar mannen van de lijfwacht, versterkt door enkele wagenmenners en gladiatoren de trap opstormden, vlugger dan zij,
om even later de deur te bereiken, die zij op een kier had laten
staan.
Onderwijl verkeerde de zaal in grote beroering. De meesten
hadden niet gezien wat er gebeurd was, en vroegen dus, met een
half, of een heel oog op de wolven, die juist met zijn allen Nárada
naar beneden hadden gekregen, om inlichtingen. Weer anderen
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aarzelden tussen twee plichten: die van Caligula te volgen en
zijn eer te helpen wreken, en die van te blijven kijken naar het
schouwspel: zijn schouwspel. Nieuwsgierigheid was op dezelfde
wijze verdeeld. Tenslotte redde Piso de situatie door met een
stentorstem, gezwollen door Caligula's afwezigheid, de mensen
te beduiden, dat ze in de zaal moesten blijven; aan dit bevel
werd prompt voldaan, al liepen er op beide trappen nog steeds
toeschouwers heen en weer, naar beneden, of naar boven. Onder
de laatsten was Lucius Pontius Pilatus.
Bij de deur aarzelde hij, en keek naar beneden, of iemand op
hem lette of hem volgde. Het was de linkertrap, dus niet die
waarlangs Maria was gevlucht, waarover zijn blik streek, even
intens als bij afscheid nemen: over alle toeschouwers, en de soldaten en de muzikanten, tot aan het bloedig toneel toe, waar het
gegrauw van de wolven en het knappen en kraken van beenderen begeleid werd door een uitermate vrolijk muziekje uit het
orkest, wellicht op aanwijzing van Piso, om het publiek bezig te
houden. Hij aarzelde niet alleen terwille van het gunstige moment waarop hij verdwijnen kon, hij aarzelde ook tussen twee
impulsen: zijn oorspronkelijk voornemen om te vluchten, zich
te onttrekken aan de gevolgen van zijn ongenade, en de drang
om Maria bij te staan. Voorlopig liepen deze twee wegen nog ongescheiden. Maar weldra zou hij een beslissing moeten nemen,
en zijn natuur was nu eenmaal zo, dat hij geen minuut moest
wachten bij het nemen van een beslissing, of hij kon niets meer
—durven was liet woord niet en werd een lafaard door uitstel.
Alleen dan wist hij zich moedig te gedragen, wanneer hij het
initiatief nam en zichzelf overrompelde met zijn eigen optreden.
Maar hier was het initiatief reeds door anderen genomen, rijkelijk: eerst door Maria, dan door de keizer... Hij was een van de
weinigen die alles gezien had, toevallig, en alles begrepen. In
Caligula's houding, toen hij de trap oprende, had hij het ergste
gelezen, het onherroepelijke, in zekere zin het vervolg van de
kruisigingsscéne op het toneel... Neen, van die vrouw komt
niets terecht, dacht hij versuft, terwijl hij de deur openduwde,
niet verder dan voldoende was om zich door de opening heen te
kunnen wringen, neen, van die arme vrouw kwam niets terecht; en dan was het nog de vrouw van wie hij hield, en dan was
er nog de belofte aan Barachius. En wat meer? In elk geval te veel
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om tegelijk te kunnen overzien. En wat had hij moeten doen,
ook al had hij alles overzien?
Wat moest hij doen? Deze vraag stelde hij zich herhaaldelijk
tijdens zijn dooltocht door het paleis, waar niet meer dan een
enkele spaarzaam brandende olielamp de opeenvolging en de afmetingen van zalen, gangen en trappen aangaf en de omtrekken
van het puin en het gereedschap waarover men zou kunnen
struikelen. Trappen die naar beneden voerden liep hij schuw
voorbij. Waar het heel donker was bleefhij staan om te luisteren:
voetstappen in de verte of boven zijn hoofd, stommelend, stampend, wild door elkaar, maar toch niet het bonzen van zijn hart
overstemmend; soms was het ook een hele tijd achter elkaar stil,
en dan hoorde hij niets anders dan zijn hart, en werd afgeleid
door vreemde beelden voor zijn geestesoog, beweeglijke afdrukken van de Kybeledans, die de meeste indruk op hem had gemaakt: de vrouwengestalte vooral, de zoekende Kybele, hoog
opgericht in haar wagen, en de kleine, witte man, die van de
berg neerdaalde. Er was overeenkomst met dit visioen: alleen
zocht hier, in dit paleis, de man, en was de vrouw in gevaar,
terwijl ook de soldaten een andere rol speelden, waarom eigenlijk? Maar bij deze soldaten bevond zich dan ook een keizer.
Weer stond hij besluiteloos te luisteren, in een schemerig
licht dit keer, dat in het gelige de witheid deed uitkomen van
twee grote albasten vazen aan weerskanten van een trap, een
trap naar beneden,— toen hij van heel ver een geluid opving dat
zijn keel dichtschroefde en zijn leden verlamde. Ondanks deze
verlamming stond hij reeds tussen de twee vazen, werktuiglijk,
aangezogen door de trap als een tochtwind. In dit paleis kon hij
niet blijven! Niet dat hij bang was en daarom vluchten wilde,
—hij kon er alleen maar niet blijven en gillen opvangen als deze,
gillen zo ver als de sterren in de nacht, zo ver, dat de andere
geluiden, die bij zo'n gil behoorden, al niet eens meer tot hem
doorgedrongen waren. Die gil was niet voor hem bestemd geweest, hij stond erbuiten, zoals altijd. Niet alleen, dat hij de
plaats, waar de gil geslaakt was, nooit zou kunnen bereiken, de
gil trad ook eigenmachtig op en smeet hem, met een zekere
verachting misschien, het paleis uit, het paleis van Germanicus,
onder wie hij gestreden had... Waar was Maria nu? Maria was
nergens. En ook hij was nergens, al moest hij nog ergens naar
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toe, al moest hij weg. Want nog mocht hij tegenstreven, nog
mocht hij zichzelf voorhouden, met gebalde vuisten en de nagels in het vlees, dat het zijn plicht was naar boven te gaan, de
plicht van zijn eer en de plicht van zijn hart, het spel was bij
voorbaat verloren, evenals het verloren was geweest in Palestina,
vier jaar geleden, toen hij nog niet geholpen had waar hij had
moeten helpen en had willen helpen. Eens een weifelaar blijft
een weifelaar. Halverwege de trap liep hij nu al, wankelend,
doodsbleek, en met een hartslag, welks razende snelheid al zijn
aandacht begon op te eisen.
Gajus Caesar Caligula gelastte de lichten aan te steken in de
kleire, stoffige zaal met de strenge Toscaanse zuilen, waar alleen
het glasmozaïek aan wand en zolder van een nieuwere tijd sprak.
Weldra ontlook in dit glas de kleurige weerschijn van lamp na
lamp. De deur, de enige die toegang verleende tot deze ruimte,
had men reeds afgesloten. Twee van de Germanen hielden de
vrouw vast, de anderen, die van de lijfwacht en de vrijwillige
achtervolgers, hadden zich zwijgend om hun keizer verzameld,
die roerloos staan bleef tot de laatste lamp brandde.
`Snijd haar open,' zei hij.
Zij schreeuwde iets, en sleurde de Germanen, aan wier gezicht de gele hangsnorren een zweem van mistroostigheid verleenden, een eind mee naar voren. Al haar onverschrokkenheid
was teruggekeerd, nu zij niet meer vluchtte en zich weg voor
weg zag afgesneden door hollende mannen, schichtig in het
duister, trap op trap af en lange gangen door.
`Ik spreek niet meer tegen je,' zei Caligula. Dan met grote
heftigheid, alsof hij tegenstand verwachtte, tot zijn mannen:
`Snijd haar open!'
Opensnijden? Goed, opensnijden. Messen en zwaarden hadden zij wel. En de hulpeloosheid der Germanen ontbrak bij de
gladiatoren en wagenmenners. De Germanen zou men er waarschijnlijk alleen toe kunnen brengen armen en benen van de
vrouw vast te houden of haar een prop in de mond te stoppen,
terwijl de anderen het werk deden.
`Hoe opensnijden?' vroeg een van hen, een kleine, gespierde
gladiator met een opvallend stoutmoedig omgekrulde neus. Zijn
makkers knikten, ijverig, en wachtten eveneens het antwoord
af.
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Dat was het. Niet in durf of gewilligheid schoten zij te kort,
doch in ervaring. Zij wisten niet hoe zij moesten beginnen. En
als zij bij de eerste stap door hun Caesar terechtgewezen of uitgelachen of uitgevloekt werden, zouden zij misschien ook niet
meer durven. Zo was het nu eenmaal. Het moest hun allemaal
verteld worden, tot in details, handgreep na handgreep, zoals
jonge artsen, die zelf wel zo'n beetje kunnen opereren, maar die
als kleine kinderen zijn, zodra de meester de leiding neemt of
alleen maar toekijkt. En de zoon der velden was meester genoeg
om dit te doorzien. Zo was het immers ook bij Tiberius op Capri
altijd gegaan, hij herinnerde zich nu zijn eerste marteling daar,
waarbij men de beulen letterlijk alles had moeten voorkauwen,
hun had moeten zeggen wat zij niet moesten doen zelfs; daar
Tiberius, overgegeven aan het genot, meer en meer die instructies verwaarloosde, die hij toch met zulk een heldere stem en
geleerde aarzeling wist te geven, had hij ze zelf overgenomen
toen. Dat was zoveel als zijn eerste veldslag geweest, een vuurdoop, met een koel hoofd ondergaan. Maar nu: een koel hoofd?...
Een eenvoudiger marteling, dacht hij, dat is de oplossing.
Vriendelijk lachend zei hij tegen zijn mannen: `Opensnijden
na afloop, als het hart jullie daartoe dringt, knapen . Heb jullie
touw?'
Er was touw, stevig touw. Er waren twaalf mannen. Er was,
tenslotte, de oogappel zelf, die nu op een laag stoeltje gemoedelijk ging zitten oreren, nabootsing van Tiberius ook dit, en hij
wist, dat hij Tiberius nabootste, dan weer vol hoon tegen de
vrouw, tegen wie hij niet meer spreken zou, maar die nog lang
niet bang genoeg was naar zijn zin, zelfs in het geheel niet bang,
en met zulke ogen; dan weer tegen de flinke vrienden, de makkers in de nood van de kleine Gajus, die een opfrisser nodig hadden om zich te herinneren hoe men nu eigenlijk een touw om
een nek bond; dat was toch niet zo moeilijk; maar ze mochten
wel een paar foutjes maken, er waren geen kenners hier, ze
moesten maar rustig hun gang gaan.
`En jij moet maar een beetje gillen, en Gajus vervloeken,'
grijnsde hij, `je hebt nu je zin, vuile slet. Hoe vaak heb je je niet
aan majesteitsschennis schuldig gemaakt. Hoer. Ha, dit is het
paleis van Antonia, haar slaapkamer misschien wel, misschien is
hier mijn vader Germanicus verwekt. Hoe zei die ook weer tegen
.
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Drusilla? Hoer, die blote daar, die negerin daar, jij daar, die blote
daar. Alleen al dat ze dit tegen Drusilla heeft durven zeggen,
iemand van goddelijke oorsprong, eist een offer in dit vertrek.
Ha, Antonia, die ik vergiftigde, stuur je schim, en laat die meegenieten!'—Gebiedend strekte hij de arm uit naar de zoldering,
waar spinrag in de hoeken over het glaswerk kroop. `Die blote
daar: verstaan? Kleed haar uit. Tot de laatste linnen band.'
Terwijl hij haar zo uitschold, soms opstaand om haar te trappen of met een krom kindervingertje onder haar voetzolen te
kietelen, waarbij hij jank- en proestgeluidjes uitstootte, verrichtten de handlangers zwijgend of met gefluisterde opmerkingen hun werk. De vrijwilligers, de gladiatoren en wagenmenners
dus, die zich vermomd onder het publiek hadden gemengd, namen daarbij de leiding, omdat zij het meest gedronken hadden.
Maar ook de anderen waren voldoende voorbereid door wat zij
deze avond hadden aanschouwd. Menige ruwe grap werd gewaagd, voor zover zij de zoon der velden daarmee een genoegen
dachten te doen.
`En nu dit ene nog,' zei hij, weer op zijn stoel gezeten, toen de
beide uiteinden van het touw strak stonden tussen hun handen,
`jij wou Jezus zien, maar je zult hem niet zien, en niemand zal
hem zien. Hij is al lang dood, daar heb ik voor gezorgd, waar of
niet, mannen?' De gladiatoren knikten en knipoogden.
`Laffe leugenaar,' fluisterde zij schor, de eerste woorden, die
zij in minuten geuit had. In angstpaniek zou zij sterven, maar tot
het laatst toe wist zij haar gedrag de schijn te geven van een
onverbiddelijke strijdlust, die zelfs de beulen verschrikte, al verzette zij zich nauwelijks lichamelijk, voor het beslissende einde,
toen de ademnood haar daartoe dwong. Dat zij sterven ging,
drong niet tot haar door, woog althans minder zwaar dan de ontering, niet de ontering van ontkleed gemarteld te worden, of
die van de bespotting op het toneel, waarvoor zij reeds wraak
genomen had, maar de ontering, de onnoemelijke schande, van
op dit beslissende moment in haar leven niet in staat te zijn om
aan haar bovenmenselijke vriend te denken en hem in zijn werkelijke gedaante voor zich te zien. Daar zorgde Caligula voor,
zoals hij daar stond, of zat, Caligula de usurpator van intieme
rechten eerder dan Caligula de beul. Wel trachtte zij hem met
haar ogen weg te duwen van het beeld, dat hij versperde. Tever252

geefs. Te vaak had hij het reeds versperd, in andere omstandigheden dan deze, versperd, en vervangen zelfs.
`En als hij niet dood was, kwam hij toch niet bij jou, hoer.
Heilanden komen niet bij hoeren, heilanden komen... Ach wat,
genoeg gebabbeld. Let goed op jullie: langzaam aan. Telkens
bijkomen. En naar mij luisteren. Geen eigenmachtig optreden,
vrienden.'
Hierop liet de oogappel zich achteroverzijgen, plantte de handen op de dijen, nam het tafereel in ogenschouw als een veldheer, en gaf het sein om, langzaam dus, te beginnen. De lauwerkrans droeg hij niet meer, zodat men een goed overzicht had
van het Germanicusvoorhoofd. De stekelige melk glinsterde van
kleine zweetdruppeltjes, die zich met de resten van het half afgewiste speeksel van de vrouw verenigden. Als om zich te warmen hield hij de handen onder zijn geel gewaad, op de blote
borst gedrukt.
`Langzamer,' beval hij, en toen zij begon te kermen: `Stop wat
in haar mond, anders komt Piso straks aankloppen ofhij ook van
de partij mag zijn.'
Enige ogenblikken later overviel hem een krampachtige lachbui. Zijn rechterhand tastte lager onder zijn kleed, over zijn
huid. Met uitpuilende ogen riep hij:
`Langzamer!'
En weer, toen de foltering verder was voortgeschreden:
`Langzamer, gekken!'
Maar toen stond hij op, met schuim op de mond, door kleine
krampen reeds bezocht. De stoel viel om. Hij stond daar als een
zingende man, de mond wijd geopend, de armen priesterlijk
omhoog, niet meer op de vrouw lettend. Hij balkte:
`De sterren schijnen in het Westen... Gajus zonder legerplaats... legerplaats...'
Angstig volgden de mannen zijn bewegingen. Hoewel polsen
en enkels van het bezwijmde slachtoffer stevig omkneld bleven,
verslapte het koord. Caligula, groots schrijdend van lamp tot
lamp, van lamp tot spiegelbeeld van lamp, sprak nog slechts
onverstaanbare woorden. Even schaterlachte hij. Hij leefde nu
in eigen werelden, bloedeigen. Wie kon die werelden bepalen,
wie kon nog op hem letten, op alles wat hij deed, en overal waar
hij zich heenbewoog? De gladiatoren zeker niet, onder wie er
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geen was die hem opving, toen hij met zijn schreeuw neerviel,
na even te hebben rondgetold. Op de stenen vloer bonsde zijn
hoofd. Nijdig om dat uitstel en dat `langzamer, langzamer,' nam
een der Germanen een zwaard en hakte het voorhoofd in van de
liggende vrouw.
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XII

Het was een oud en gebroken man, die zich 's avonds laat, in
gezelschap van de Griekse vrijgelatene Harpocras, bij Publius
Barachius liet aandienen. Aanvankelijk herkende de koopman,
die uit zijn bed moest worden gehaald, de gewezen procurator
niet eens; eerst de aanblik van Harpocras, toch ook bleek en
verschrikt, hielp hem op weg, én spoedig begreep hij wat er
gebeurd moest zijn. Die slappe trekken, die roodomrande ogen
spraken al een even duidelijke taal als de kilheid van de hand die
hij drukte. Twee glazen wijn moest Pilatus drinken voor hij vertellen kon, over Maria van Magdala, haar vermoedelijk lot, en
over zijn eigen ongenade. Hij moest vluchten. Harpocras ook.
De Nazareërs waren immers ook niet veilig meer! Niemand was
veilig meer, de staat wankelde op zijn grondvesten, een gek
regeerde, er werden onschuldige mensen gekruisigd en door
wolven verslonden!... Dit alles moest zowel dienen om Harpocras mee te krijgen als om Barachius te overtuigen van de onmogelijkheid waarin hij had verkeerd om Maria bij te staan. Als
iederéén vermoord werd, was de redding van één ervan onbegonnen werk. Wie zelf werd achtervolgd kon anderen niet helpen. Van dit vroom bedrog was hij zelf in de eerste plaats het
slachtoffer. Want hij verkeerde werkelijk in de mening, dat hij
ieder ogenblik in de gevangenis geworpen kon worden, hetgeen
waarschijnlijk ook dan niet geschied zou zijn, indien keizer Caligula de eerste maanden niet buiten staat was geweest om een
bevel uit te vaardigen tot zoiets. Men moest, en Barachius vooral, er alleen maar goed van doordrongen zijn, dat hij geen schuld
had, geen schuld, en wie zal het tegendeel beweren?
En de koopman luisterde, en keek toe. Van een bodemloze
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wanhoop en een vernield leven namen zijn ogen de duidelijker
blijken waar dan zijn oren. Zoals Pilatus daar zat, blauwbleek,
met dichtvallende ogen en een trillende hand aan zijn keel, was
er geen jammerlijker toonbeeld van menselijke ellende denkbaar, en het 'ecce homo', dat hij de joden had voorgehouden om
hun medelijden op te wekken, was op hem méér van toepassing
dan op de man, wie het indertijd gegolden had.
Het zakelijk gesprek, dat volgde, was kort. Pilatus en Harpocras zouden in een slaapwagen naar het noorden vluchten, met
al het geld dat Barachius in huis had; deze som werd dan later
afgetrokken van Pilatus' kapitaal, dat Barachius opzenden zou
zodra hij een vast adres wist. Voor de bankiers, onder wier berusting het kapitaal zich bevond, schreef Pilatus een machtiging
op naam van de koopman. Verder verzocht Pilatus hem een paar
slaven af te staan, en hem te schrijven, zodra hij zekerheid had
over Maria. De wagen werd besteld en verscheen binnen het
kwartier. Zwijgend omhelsden de mannen elkaar, beiden in tranen; toen de procurator in de ruime wagen stapte, vond hij daar
niet alleen twee slaven, maar ook een jonge Syrische slavin, die
hij zich van die lange rij herinnerde op de avond van Maria's
beslissende bezoek bij Caligula. Het was Barachius' laatste geschenk.
Na een reis van drie weken bereikten zij Gallië, waar zij zich in
de buurt van Bituriges vestigden. Hier kwam ook het geld, het
gevreesde bericht, en een brief vol inlichtingen over de toestanden in Rome. Na zijn laatste aanval was Caligula zo ernstig ziek
geworden, dat velen voor zijn leven vreesden, en zeker voor zijn
verstand. Men bad voor zijn herstel, in het geheim voor iets
anders. Maar, de tweede, geheime smeekbede mocht dan niet
verhoord worden, zoveel was toch zeker, dat hij nooit meer de
oude werd, of beter: nu eerst de oude werd, nu eerst werd wat
men altijd in hem had gezien en gevreesd, zonder zichzelf enige
terughouding meer op te leggen. Snel degenereerde hij tot een
plompe waanzin, waarbij vergeleken zijn vroegere streken nog
getuigd hadden van matiging en verfijning. Zijn zelfironie verdween geheel. Hij was de broer van Jupiter, hij was een god, en
geloofde er zelf in. Wreedheden waren aan de orde van de dag;
hij liet mensen martelen bij het ontbijt, soms in tegenwoordigheid van hun bloedverwanten. Hij liep rond in het harnas van
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Alexander de Grote of als de godin Diana verkleed, hij vulde zijn
tijd met dwaze ondernemingen: een brug over het Forum bouwen, vreedzame dorpen in de buurt van Rome binnenvallen met
zijn leger, kortom wat de historie over hem weet te verhalen.
Omringd werd hij alleen door vleiers en gepeupel; zelfs Piso bezat te veel innerlijke waardigheid om hem dag in dag uit zijn
vuile tenen te likken en werd verbannen, terwijl Seneca, van wie
Pilatus nog een brief ontving, uit eigen beweging Rome voor
enige tijd verliet. Macro was al lang vermoord, met Ennia en al
zijn kinderen, waaronder het jongetje met het brede voorhoofd.
Vooral Cassius Cherea, die met een zekere stompzinnige trots
op zijn post bleef, had het zwaar te verduren, maar werd, naar
uit enkele toespelingen in Seneca's brief op te maken was, door
menigeen ook als de enige beschouwd die in staat was het land te
verlossen van zulk een gesel. Waarschijnlijk stond hij, in dit jaar
reeds, aan het hoofd van een samenzwering, die lang in het duister bleef wroeten, naar men zei, omdat Cherea, voor hij toesloeg,
eerst nog meer beledigd moest worden door de zoon van zijn
vroegere veldheer. Nu, aan beledigingen ontbrak het niet. Algemeen bekend was, hoe de tribuun geregeld met obscene wachtwoorden gehoond werd, die op zijn ouderdom en mannelijke
onmacht zinspeelden; wat het laatste betrof daagde hij Gajus uit
zich met eigen ogen van het tegendeel te overtuigen, hetgeen
een welkome aanleiding wasvoor kwetsende opmerkingen van
het soort, waarvan hij vroeger reeds te lijden had gehad. De
enige die Caligula wist te kalmeren, die hem tot zekere hoogte
zelf aan kon, was Drusilla; maar Drusilla stierfna een halfjaar, tot
zijn grote wanhoop, waarvan niemand de oprechtheid in twijfel
trok.
Uit deze berichten, die nog door andere gevolgd werden, was
op te maken, dat hem niets in de weg zou worden gelegd, indien
hij, zoal niet naar Rome, dan toch naar Italië terugkeerde. Maar
hij bleef liever waar hij was, in het land zijner vaderen zoals hij
het noemde, in gezelschap van Harpocras en de jonge Syrische,
die goed voor hem was en hem verpleegde. Want, en ook dit
weerhield hem van een langere reis, zijn gezondheid, werd na
enige tijd ernstig bedreigd; na zoveel vernietigende schokken,
waarvan zijn geest zich nooit meer zou herstellen, was nu zijn
lichaam aan de beurt. De bouwspeculant, die hem de villa op de
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Aventius had verhuurd, en die onder de vele voordelen had genoemd, dat men er geen malaria kon opdoen, zou zelfs nu nog
kunnen volhouden, dat bewoners van villa's, zelfs zulke ruime
en aangename villa's als deze, ook wel eens op andere plaatsen
vertoeven. In elk geval had Pilatus malaria, al dacht hij zelf aan
een gebroken hart. Toen een arts hem verzekerde, dat het toch
werkelijk moeraskoortsen waren, offerde hij aan Febris, de malariagod, onder grote tegenkanting van Harpocras, en in het besef,
dat Febris in Gallië misschien niets te vertellen had. Overigens
was dit niet het enige staaltje van een bijgelovigheid, waarvan
hij zich vroeger steeds met zelfverheffing vrij had geweten; maar
het viel niet op, hij was immers een ander mens geworden, of in
het geheel geen mens meer, het was niet het enige opzicht waarin hij geestelijk was afgetakeld. Aan de memoires, die hij had
meegenomen en die na zijn dood verloren zouden raken, werkte
hij nog wel. Maar welk een droogheid na het proces van de
Nazareër, waarin hij in Rome was blijven steken, welke dorre
opsomming van ambtelijke feiten, zonder liefde beschreven, en
ook niet meer over liefde handelend, al was het dan maar een van
die vederlichte avonturen met joodse vrouwen, die het voorspel
waren geweest tot wat hij zelf als zijn liefde beschouwde en waarover hij niet schrijven zou. De koortsen sloopten hem snel. Daar
hij de wedrennen niet wilde verwaarlozen, dronk hij veel om in
staat te zijn erheen te gaan. Gladiatoren- en dierenspelen woonde hij bij, niet om van het bloedvergieten te genieten, maar om
de illusie te bewaren, dat hij nog in het volle leven stond. Men
hoefde hem slechts aan te zien om zich van het tegendeel te
overtuigen. Maar men keek liever langs hem heen, langs dit
jammerlijke wrak, dat zich van zwakte en zwaarlijvigheid op een
stok steunen moest, met daarboven ineens een geelgelooid, rimpelig en ingevallen gezicht met naar binnen gekeerde ogen en
een neus als allerlaatste toevlucht voor de humor, een clownsneus, de duidelijk zichtbare neus van de man die de klappen
krijgt. Het was een zieke, men moest maar niet op hem letten.
Hij was buiten het zonlicht gesloten, dat in arena's binnenviel;
waar hij zat was steeds de schaduwhelft.
Harpocras hield het niet lang bij zijn meester uit. Zowel diens
humeurigheid als het bewustzijn van zijn eigen zending dreven
hem al spoedig geheel Gallië door, waar hij als eerste heiden258

apostel, vrijwel zonder voeling te houden met de ontwikkeling
in het Oosten, het Evangelie verkondigde. Zijn aanhang bleef
gering. Ook de Romeinse gemeente trouwens leidde een obscuur bestaan, jarenlang nog, totdat Paulus haar nieuw leven
inblies. Men kan niet zeggen, dat zij vervolgd werden, tenzij
dan door de joden,—of ook maar veracht. Zij waren alleen onbekend, misten alle zelfvertrouwen en verbeidden het Koninkrijk Gods zonder zich toe te leggen op nieuwe bekeringen. Een
traditie bezaten zij niet. Belangrijke gebeurtenissen vergaten zij,
en zo kon het ook komen, dat de eerste christenmartelaren in
Rome, Gorion en Felix, buiten de annalen der historie gehouden
zijn. Asyncritus althans, de leider der gemeente in deze jaren,
noemde hun namen nooit.
Een half jaar voordat Caligula, na bijna vier jaar geregeerd te
hebben, een korte tijd, of een zeer lange tijd, al naar men het
noemen wil, door Cassius Cherea en de andere samengezworenen in zijn paleis vermoord werd, stierf Pilatus, uitgeteerd
door koortsen, en tot het laatst toe verzorgd door de Syrische
slavin, die Barachius hem had gegeven. Al wekenlang had hij
zich niet kunnen bewegen, terwijl ook zijn spraak verlamd was.
Twee maanden voor zijn dood had hij zich nog van een plicht
gekweten, hij noemde het een plicht, in werkelijkheid was het
veeleer een afrekening. Een afrekening met die Jezus van Nazareth, die hij tot zijn stervensuur haten zou, zonder wiens toedoen hij met Maria misschien gelukkig was geworden. Hij vergat, dat hij zonder Jezus van Nazareth Maria nooit zou hebben
ontmoet... Maar om het even, die man had zijn leven bedorven,
die man was de schuld van alles en alles! Hij had hem de vrouw
afgenomen van wie hij hield, had toen die vrouw laten vermoorden, had hem naar Galli ë gejaagd en een gebroken hart of malaria bezorgd, nu wilde hij ook eens precies weten hoe deze weldoener der mensheid eigenlijk gestorven was. Hij wilde eens een
kruisiging bijwonen, waarover zoveel te doen was geweest,
zijn eerste kruisiging. Die in het paleis van Germanicus telde
niet mee; dat was komedie, een kruisiging met wolven; wat hij
wenste was een kruisiging zonder wolven en zonder komedie,
zoals die in Palestina zeven jaar geleden, de naakte onverbloemde werkelijkheid. Zelfs maakte hij er zich als oud-ambtenaar een
verwijt van, dat hij een vaak genoeg door hem zelf opgelegde of
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bekrachtigde strafoefening uit eigen ervaring niet eens kende
en wist te beoordelen; dit was onvergeeflijk, voldoende motief
haast om een ambtenaar te schorsen. Maar hij kon zijn schade
nog inhalen, hij kon in elk geval sterven met een gerust geweten
op dit punt.
Hij kende een propraetor uit die streek, die hem bij de kruisiging van een weggelopen slaaf liet brengen. Leunend op zijn
stok strompelde hij naderbij en zette zich op een steenhoop. De
man hing al een dag. Daar het regende, was hij vrijwel de enige
toeschouwer. In de buurt schoren een paar herders hun schapen,
verder was er alleen het steenachtige landschap, de grijze, laaghangende lucht, het houten kruis met een bordje waarop te lezen stond, dat er iemand was weggelopen, de man aan het kruis,
die soms in zichzelf prevelde, een beetje rukte, een beetje ging
verzitten of verhangen, wat roofvogels en slimme kraaien, en hij
zelf. Hij bleef er een uur zitten, probeerde af en toe iets tegen de
slaaf te zeggen, of hij pijn had; of een grapje over de vogels,
toen hij niets anders meer te bedenken wist, ging toen heen
om van kleren te verwisselen, en kwam in de avond terug, en de
volgende dag nog eens. Maar dit was werkelijk barre plicht, geen
belangstelling meer, die hem dreef. Hij was diep ontnuchterd.
De man hing daar, en wilde nog niet dood; verder gebeurde er
niets. Dit was het ook wat hem er vroeger altijd van weerhouden
had een kruisiging bij te wonen. Men verveelde zich bij een kruisiging. Iets meer komedie, al had hij de komedie afgewezen en
juist niet gewild, en men zou misschien voor zijn genoegen
komen kijken. Deze Gallische kruisiging was te eenzaam, te
koud, zonder soldaten en mensenmenigten, zonder lafenis door
voorname vrouwen, zoals dat in Jeruzalem gebruikelijk was. Ja,
misschien was het bij die kruisiging in Palestina toch heel anders
toegegaan, zodat hij nu nog niets wist en tot zijn dood onwetend
zou blijven. Maar aan de vrouwen dacht hij zo weinig mogelijk.
Hij stierf tegen de nacht, bij bewustzijn tot het einde toe,
zonder veel te lijden. De volgende ochtend kwamen wat vrienden en kennissen, die propraetor en enkele centurionen die hem
uit medelijden wel eens hadden bezocht, het lijk bekijken en
met de slavin overleggen hoe de begrafenis het best te regelen
zou zijn, en over de nalatenschap. Ook drukten zij zijn ogen
dicht. Deze ogen moesten tot het laatst toe gericht zijn geweest
—
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op een klein geschilderd vrouwenportret, dat zijn verstijfde vingers omklemden en dat toen met hem het graf inging. Welke
gedachten van de stervende die blik hadden begeleid, konden
zij natuurlijk niet beoordelen. De slavin vroegen zij er niet naar,
die was al bedroefd genoeg, het portret was zeker niet het hare.
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In deze terecht befaamde histo-

rische roman beschrijft Vestdijk
het schokkende drama van
Pilat us, keizer Caligula en Maria
Magdalena tegen de ach tergrond
van het oude Rome. Vestdijk
ging daarbij uit van de inderdaad fascinerende vraag: wat is
er met Pilatus gebeurd na de
dood van Christus? Kan het waar
zijn dat, zoals Anatole France
eens stelde, Pilatus zich Christus
niet eens meer herinnerde, evenmin als zijn proces en dood, die
zoveel :nvloed hebben gehad op
de geschiedenis?
De wreedheden en perversiteiten van de geniale en kwaadaardige keizer Caligula worden
in dit boek tot knooppunt van
een verrassende 'apocrief'. Pilatus verschijnt niet als de schurk
uit de vroeg-christelijke legende,
en evenmin als de bekende scepticus, maar als de mens van vices
en bloed, met tegenstrijdige
eigenschappen. Ook bij Vestdijk
ontloopt hij zijn lot niet. Maar
hier vloeit dat voort uit de ijzeren logica van de gebeurtenissen
en de waterdichte psychologie.

Na goed overleg tussen Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage en De
Bezige Bij, Amsterdam, is in 1978 een begin gemaakt met de definitieve
uitgave van de romans van S. Vestdijk. Het betekent dat eerlang het
complete romanoeuvre van deze auteur in een uniforme uitgave
beschikbaar zal zijn. De nummering van de delen is gebaseerd op de
volgorde waarin de romans zijn geschreven.
Elke roman wordt opnieuw gezet en verschijnt als afzonderlijk, fraai
gebonden boek, aangevuld met een drukgeschiedenis. Jaarlijks zal een
zestal delen verschijnen, verdeeld over de beide fondsen. In beperkte mate
zullen van bepaalde titels paperbackuitgaven blijven verschijnen.
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