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EERSTE HOOFDSTUK. 

Marcella e» Victorie. 

't Was in het jaar 303 na Christus. In een huis ven 
Nycomedie, de residentie van keizer Diocletienee, welke stad 
reeds lang met Roma krachtig wedijverde in pracht en weelde, 
vinden wij twee jonge vrouwen, in druk gesprek gewikkeld. 

„En gij wilt dus volstrekt geen deel aan het feest nemen 
en niet eens uwe woning een weinig laten versieren, Marcella ?' 
zeide de eene, eene maagd van ongeveer twintig jaren, die, 
achteloos op eene divan zittende of liever bijna liggende, 
hare blauwe ooggin naar hare vriendin opsloeg. 

„Nee», Victorie," hervatte de andere, die ongeveer van 
denzelfilen leeftijd was, maar in haar uiterlijk een sterk 
contrast met de eerste vormde. 

Bezat Victorie blijkbaar Dricksche gelaatstrekken, zoo her-
innerden de aware, zwarte lokken, het donkere, vurige oog, de 
vorm van het gelaat, kortom, de geheele gestalte van Mar-
cella sterk aan de Oostersche type. Ook in bloeding ver-
schilden de beide vrouwen zeer van elkander. Victorie was 
naar den smaak der aanzienlijkste Romeinsehe dames ge, 
kleed: zij had een prachtig, met goud doorwerkt gewaad 
aan, paarlim en edelgesteenten fonkelden in groot pracht 
aan hele en arm, en heer haar was naar de toenmalige, 
smakeloos° mode in een grooten rol achter aan het hoofd 
opgebonden. Marcella droeg een eenvondig, lichtkleed. Om 
haren hals hing een kruis aan eenen tij non, gouden ketting, 
en haar fraai gelaat wan door natuurlijk af hangende lokken 
als in enne lijst gerat. En ondanks deze tegenstelling, wist 
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men niet, aan wie van beiden men den prijs der schoonheid 
toekennen meed Versierden de eerste de pracht van het 
goud en het kostbare gewaad, soo tooide de laatste de 
smaakvolle eenvoud. Wellicht daarom noemde men haar 
de Nicomediselle roos. 

„Gij weet," ging Marcella voort, „dat wij het aan onsen 
Christennaam vereohnidigd zijn, op geenerlei wijze aan de 
feesten der heidenen deel te nemen." 

„Maar, mijne Man" ie het dan ook om uwen Christelijken 
naam getrouw te blijven," hernam Victorie glimlachend, „dat 
gij n van al uwe derailiiin en keetbaanalon ontdoet?" 

„Hebt gij nog nooit dat teketwoord gelende antwoordde 
de bij belkundige Marcella, „waarin de apostel zegt Welker 
versiersel dj, niet hetgeen nitorlijk ie, bodemde in het vlechten 
dos haan, uil rouldigen van goud, of van kinderen aan 
to Mekken, Mara de verborgen mansah dm harten, in het 
onverderfelijk versiersel van eenen saohtmeedigen en stillen 
geest, die kostelijk is voor God." 1 Pen,8:8   & 4. 

„Ik ben ede Christin," liet Victorie er op volgen, „maar 
waarom aal ik mij het onschuldig vermaak niet gunnen, 
mij fraai te kleeden, zonale het mijnen stand past? 
Moeten de vrouwen der heidenen op ons wij sen en seggen: 
Ziet die navolgden van den Nazarener daar eed haveloos 
keenloopen: zij zijn zoo behoeftig als alavbinen, zoo echamel 
gekleed de Jodinnen en non giftig als Jndae. Zie, Marcella, 
dat zon ik niet kunnen verdragen I" 

„Victorie," sprak de andere waarschuwend, „ir kon wel 

nn tijd komen, dat gij, om der wille van Christaa' naam, 
og wel meer leed volzat moeten verdragen." 
Victorie scheen over dit woord onnadenkend heen te 

loepen, went zij vervolgde: „Even onsehpldig is het ook, 
als wij op morgen ode huizen groen maken." 

„Genen vinger vervoer ik voor een heidenach beet." 



„Loop heen! Marcella, gij Eijk veel te ernstig. Ook mijn 
broeder ie een Christen, en toch ” 

„Neemt Ludas het helaas ook niet zoo nauw op?" ging 
Mandie voort. 

„Welnu, wet beteekent hot, eb uw verloofde er teek een 
Christen bij kan rijn ?" 

„Dan mag rijne bruid sich ook wel iets van het heiden-
dom lams welgevallen — meent gij?" 

„Dat moet gij hamsalvo,, maar eens vragen, daar komt 
hij jniet aam" 

Een slank en welgevormd man, oenige jaren ouder dan de 
vrouwen en in rijn uiterlijk meneer op Victorie gelijkende, 
dat men ze gemakkelijk voor broeder en zuster ron houden, 
stapte de zuilengang door. Hij droeg de kleeding van eereen 
officier dor Jovitmen, smals onder Diorletianue de lijfwacht 
dee keizers genoemd werd. De beide vrouwen stonden op. 

„Wees gegroet!" riep Lurkte haar toe, „wat hebt ge voor 
een druk geeprok met elkander, Victorie? — Zeker over de 
meest smaakvolle wijze, om uwe huizen te versieren...' 

„Geraden, Inicius, maar Marcella segt  
„Wat zegt mijne Marcella?" vraagde Lucius, na eene tea-

den, verwelkomt. 
„Dat het geen Christen past, heidensche feesten bij te 

wonen of daaraan deel te nemen." 
„Neen, maar dat doen wij ook niet," sprak Lucien; „wij 

gelooveo immers niet am hunne goden, maar kunnen ons 
toch, wegens emae betrekking mi onzen stand, niet geheel 
aan sulke feestelijkheden onttrekken." 

„Hoe heet toch eigenlijk weer die god, wen het feest 
geldt?" vraagde Victorie, „ik ben lang niet meer thuis in de 
namen van de goden op den Olympus." 

„De terminaliën vieren ij tee aere van Terminus, die de 

!) Terminus was bij de Romeinen de grenegod. 



akkers beschermt en regent, en die, omdat hij de grenzen 
van het Romeinsehe rijk overbracht tot in de verste landen, 
naast den hoogsten god eene plaats inneemt." 

„Dit alles doet toch alleen de hand van onzen God I" 
hernam Marcella. 

„Ongetwijfeld; maar omdat - de menschen nu niet begrijpen 
en gelooven willen, dat er één God is, die dit alles doet, 
verdeden zij Mjne eigenschappen. De eerre god verricht dit, 
de andere dat, en een derde weder wat anders." 

„Maar," antwoordde Marcella, „wij, Christenen, behooren 
toch ook tot de meneehen; de aanhangers van onzen gods-
dienst eijn meestal nog eenvoudige en onontwikkelde lieden, 
en toch gelooven wij allen in den oenigen, weren God, dien 
Christus ons heeft geopenbaard." 

„Nn jo," hervatte budo+, die zich van het gasprak wilde af-
maken; „Victorie zal in ieder geval ons huis groen maken, en 
gij zult het toeh ook doen, Marcella?" 

„Al wilde ik, dan nog zou mijn vader het nimmer toe-
staan; gij weet, welk een ernstig Christen hij ie." 

„Nu, zeg dan uwen vader," viel Lnoins eenigseins boos uit, 
„dat hij wat minder dweepziek en enghartig moet eijn. Ik 
heb in de Laatste dagen allerlei vreemde geruchten gehoord." 

De vrouwen steurden hem vragend aan. 
„'t Ie pas 50 jaren geleden," vervolgde hij, „sinds Deck, i) 

dood is. 'Uw vader nal zich de vromelijke vervolging onder 
dien keizer nog wel kunnen herinneren, waaraan hijzelf 
met groote moeite ontkwam." 

„En... en ?" vraagde 'Victorie zeer beangst,. 
„Nu zegt men, dat Diocletianue ook voornemens is, eene 

algemeens vervolging in rijn rijk te bevelen." - 
J lol bevoer ons voor zoo iets verschrikkelijks," zuchtte Vlo 

.1 Zio aanhangsel. 
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toria, „ik weet niet, of ik den wel zooveel standvastigheid 
cal bezitten!" 

„Vaarwel, Lnciue I" weide Marcella, „ik ga naar huis, de 
ure der godsdienstoefening nadert. Alt vervolgingen dreigen, 
ie eendracht noodzakelijk. Gaat gij niet mede P" 

„Dezen keer kan ik onmogelijk. Vaarwel!" 
Marcella ging. 
,,Ik geloof," walde Luelua tot Victorie, „dat Marcella stand-

vastig zal blijven tot den dood; zij heeft de hardnekkigheid 
van haren vader." 

„God behoede haar en ons voor zalk eens beproeving l" 
aaide Victorie. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Duivelooke liet. 

Het wee de 22e Februari. —Tegen het middaguur van dezen 
dag had er in het keizerlijke paleis eens belangrijke beraad-
slaging plaats. Dioeletianus 0), zijn schoonzoon Galerius en 
die. moeder Romigs waren met elkander in een ernstig 
gesprek gewikkeld. 

De Keizer vertoonde reeds merkbare sporen van ouderdom, 
maar zijn helder oog en het volle, flinke voorkomen deden 
hem toch veel jonger schijnen, dan hij inderdaad was. Zijn hoog 
en breed voorhoofd bewees, dat hij — hoe wonderlijk me-
nigmaal dan ook — wiet te denken en te regeerera. Om zijnen 
mond speelde oen goedaardige Inch. liet tegendeel van hem wee 
Gelatine: zijn gelaat droog de toekanon van vroegen ouderdom, 
smals een buitensporig 011 loshmaig loven die medebrengt; sijne 
wherpgeteekendo trekken verrieden evenwel geestkracht, en 
uit tijen blikken spraken volachheid en wrok. Kaart hem stond 

.) Zie aanhangsel. 



zijne moeder Bomulo, — eene Catharina de Medicis uit de 
Romeindhe gesehiedenia — oene vrouw op vergevorderden 
leeftijd, en toch oog als eens jonge maagd opgetooid, waarom 
hare verschijning oenen hoogst onaangenamen indruk maakte. 

„Vernieuwer van de oude heerlijkheid des rijks!" sprak Gale-
na@vleiend, „sorg, dat deze heerlijkheid niet weder verdwijne." 

„Groef uw bevel, machtige Keizer!" viel Domela op krui-
pend vriendelijken toon in. 

„C, gij kent ze niet, die macht des Christendoms," her,  
dam Dioolettanus. „Wat ie de hydra van Heroulee tegens 
over dien godsdienst? — Geen twee, — maar tien, twintig 
hoofden komen in de plaats, als men er één afslaat." 

„Daarom moet gij ook het geheel° gebroed uitroeien," fluis-
terde Galeriee. 

„Naar uit den mot martolaorsbloed gedrenkten grond groeit 
woor weelderig nieuw zaad op." 

„Gij hoht toch allo macht," sprak Domela op vleienden 
toon, „zon er voor den Beheeraeher des Romeinschen rijks 
wel iets onmogelijk rijn?" 

„Ik ken de grenzen mijner macht zeer goed;" solde Diodeti-
anus op buitengemeen trotsehen toon, „aan mijne krijgskunde 
en mijne  legioenen kan niemand weerstand bieden; maar nog 
altijd klinkt mij het woord in de noren, dat onlangs een Christen 
— het was de oude Marcus, gij kent hem wel — in zijne 
hardnekkigheid uitriep. „Tegen deze rots," zeide hij, „zullen 
de onstuimigste golven breken; de poorten der hel zullen 
de gemeente van Christus niet overweldigen."" 

„Denk aan Dedus!" sprak Galerius. 
„'t Ia goed, dat gij mij aan hem herinnert; wat heeft het 

gebaat, dat er stroomen bloede zijn gevloeid? Thans bloeit 
het Christendom nog weliger dan ooit!" 

„Maar iedere wijze van vervolging is niet dezelfde. Er 
moeten geheime, afdoende on snelwerkende maatregelen 



genomen worden," liet Gralerius er weer op volgen, eenige. 
rins opijtig en teleurgesteld. 

„Die zijn bij de enne vervolging meer, bij de andere min. 
der gevolgd; maar de uitkont bleek later toch ten nadeele 
van oase goden geweest te zijn," antwoordde Diocletianuo. 

Grieriuo erg wel in, dat hij zbo niet het doel zijner wen-
och. bereiken zou, en toch lag niets hem nader aan het 
boosaardige hart, dan den Keizer te bewegen, de Christenen 
te vuur en te zwaard te verdelgen. Het was bf doodelijke 
haat tegen den nieuwen godsdienst in het algemeen, Pf nijd 
tegen enkele voorname mannen, die Christenen waren, welke 
Galeriec bewogen, don lf eiser met verzookochriften te bestor-
men. Bovendien wist hij, dat hij niet alleen stond, maar de 
tolk der gebeele heidenoehe hofpartij was. Toen hij nu zag, 
dat de Keizer niet met verzoeken was over te halen, en 
riek onvatbaar betoonde voor alle betongen, beproefde hij 
het verkrijgen van zijnen drivelschen zin op eerre andere wijze. 
Daartoe kwam hem een onweder, dat juint opgekomen was, 
uitnemend te stade. 

Jupiter zal n een teeken geven," riep bij den Keizer 
toe, „zie, hij toornt nu reeds over uwe onbeslistheid." 

Diorieten., die zeer bijgeloovig wao en aan allerlei tee. 
kenen profetische waarde hechtte, zag verochrikt op; — hij 
bad tot heden niet C811. opgemerkt, dat de hemel onheil-
spellend betrokken was. Hij strekte zijne hand nit, schudde 
hot hoofd en zeide. 

„Neen ik kan niet! Vruchteloos zal al mijne moeite zijn. 
Onrust en verwarring zullen in mijn rijk ontstaan. Gij weet, 
dat ik voornemens ben, do kroon neder to leggen, en wie em 
mij komt, mag doen, wat hij wil; ik wil de laatere dagen 
mijner regenring niet met bloed bevlekken, mijnen naam 
niet met vervloeking overleden en mijnen ouderdom niet 
met smaad en soh.de bedekken." 
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Daar ratelde de donder. Een hevig onweder, om dezen tijd 
zelfs in Nicomedid ongewoon, etheen te zullen losbarsten. 

„Hoont gij, hoe Jnpiter toornt?" riep Galarime. 
Thans aarzelde Diocletianus, wiens bijgeloovige ziel in het 

onweder een afkeurend teeken zijne gods zag. Hij liet bij 
wijze van schel eenen kogel in een zilveren bekken vallen. 

Een slaaf verscheen. 
„De groeten van het hof moeten bijeenkomen," beval hij, 

„men ontbied:, den opperpriester! Taigis moet de toebereidse-
len tot een off. in het paleis gereed maken! — ik wil de 
goden raadplegen. Laat mij thans alleen!" 

GE:Janine en Romula verlieten hem; heiden gingen naar 
hunne vertrekken. Galorius was zoor tevreden, den Keizer 
reeds zoeven gebracht to hebben, dat hij zijn besluit door 
een offer zon bepalen. Nu hing hot hoil van duizenden, het 
geluk of ongeluk van don gebeden staat, van een stnk 
offervl.xch, van de vlucht van oenige vogelen af. 

„En wij zullen zorgen," zoo besloot Galerius bij zichzel-
ven, „dat het offer gnnetig uitvalt." 

„Gong. I" riep hij. 
Gorgns, een vrijgelatene, die vroeger tot de Christenen 

behoord had, maan wegens ergerlijken levenswandel uit de 
kerk gebannen was, verscheen. 

Galeries sprak zachtkens met hem en toonde, toen hij 
wegging, een tevreden en vergenoegd gelaat. In gedachten 
verzonken, liep bij op en neder. 

„Mijne verdienste is het, mijn werk alleen," sprak hij 
bij ziohnelven, „als het heidendom weder hersteld wordt. 
Gelukkige zoon, die eene moeder heeft, welke haar kind de 
middelen aanwijst, waardoor hij roem en een kan verwar-
ven. Romula I gij zijt mij eene goede moeder! 0, dat gij 
mij spoedig gelukkig moogt zien!" 

Na oenige °ogenblikken vervolgde hij: „De grootes d. 
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rijke zijn mij allen dank verschuldigd, en roodra Dioeletia-
nee de kroon nederlegt of zijne °ogen voor altijd duit, ie er 
voor hen gelegenheid, mij hunne dailboarheid to betuig.. 
Men zal toch den trouwen Hersteller van onsen gededienst 
dan keizerlijker diadeem niet onthouden." 

DERDE HOOFDSTUK. 

Triomf van het week der ~stond. 

Plechtige reilen beemobto in het peilde, waar hot onheil-
spellende offer gebraeht ron warden. Diooletlenne wee mot 
de ordeteekenen der heimelijke waardigheid omhangen, waar-
bij hij den aan het Oosten ontleenden witten hoofdband of 
diadeem gevoegd had. Evenzoo had hij ingevoerd, dat de 
groeten dee rijke dok voor hem meeaten nederwerpen, hetzij 
uit voorliefde voer de oodersehe vormen, hetzij om de bui-
tengewone eerbewijzen, die hij voor rielizelven, als den 
drager der wereldheerschappij, dokte. 

Dit de rij der binnentredende hof beambten traden twee 
meer naar voren. De eerde wee Julian, de opperkamerheer, 
de oom van Luelue en Victorie en de vertrouweling dee 
Keizers, hoewel hij een Gloeiden wao. Zijne•rijodge gestalte 
en vorige °ogen, zijne stoute, Romeinsohe gelaatstrekken en 
golvende haarlokken maakten eereen aangenamen indenk. De 
andere, niet minder indrukwekkend van uiterlijk, wen Mor-
ene, de vader van Marcella, voor korten tijd tot kamerheer 
benoemd, en thans voor de eerde maal met de overige hof. 
beambten voor don Meieer verschenen. Alle hovelingen 
wierpen zich neder, maar Marone bleef overeind etaan 
en rag met rijne diepliggende, donkere oogen den mach-
tigste der aarde aan. 
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Met voorhoofd van Diecletianue rimpelde zich, Zijne wenk. 
brouwen fronsten; nochtans reide hij met oenen lichten zweem 
van goedhartigheid 

„Waarom zoo kleingeestig en hoofdig, Marcus? Vindt gij 
Iet der moeite niet waard, voor meen aanlachen Vorst te 
knielen, omdat gij oenen hemeleohen hebt ?" 

,Ik buig mijne knieën, o Keizer 1 alleen voor den Koning 
aller koningen," sprak Mama bijna onverstaanbaar. 

Allen sagen hem verbaasd en ontzet aan, maar ~e-
nne aaide op acherteenden toon: „Bet ware wennehelijk, dat 
Jupiter zich op zulke getrouwe armbidders kende beroe-
men I — Dagje, aan uw werk!" 

De dieren werden gebiecht, en met angstige spanning 
zagen allesi aan, hoe aij op hot vatte gelegd werden. 

„Dat do toekomp ons nu windig mogen Zijne nide 
Galeries dubbalzinnig, 

Uo aanwesige Christenen maakten evenwel, volgens hunne 
gewoonte, als zij bij een offer tegenwoordig moesten zijn, 
het deken dee kruimt 

Nog had het vuur de offerdieren niet gevat, of eens vlucht 
duiven daalde neder. Plotseling vloog een roofvogel op haar 
toe en nam er eens in zijne geweldige klauwen mede. Schuw 
en verschrikt Moren de andere lueltbeweners uiteen. 

Schrik en ontzetting etenden op de gezichten der offereare 
te lezen; vooral Dioeletianue beefde als een riet. 

„Slechte toekenen I" mompelde Gekriste. 
Maar er moeden nog slechtere — of voor here betere — tee-

kenen komen. De vlam wilde do Mekken vlassok niet verte- 
; zij walmden vromelijk, en niete dan rook en damp 

zweefde boven het altaar. 
Galerlue zegevierde. 
Neg ommml hevel Diooletianue te offeren, maar—hetzij 

dm om toeval, hetzij door moe bijzondere beschikking — 
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dezelfde verschijnselen openbaarden zich, en de opperprieeter 
Taigie oprek: 

„Machtigste Heer !Er zijn monohen tegenwoordig, wier tee-
kenen bij de goden gehaat zijn. Tevergeefs wacht gij op de ver-
schijning der goden, en roept hen door offers en gebeden aan. De 
vogelvlucht bevrijd duidelijk hunnen toorn, en de brandlucht 
van het offervleesch hun ongenoegen. Jupiter haatiedere plaats, 
waar het toeken des kruises gemaakt wordt. Ik heb gezegd!" 
En trotech ging hij weg. 

Stom en versteend stond do Keizer daar oenige oogen-
blikken ; toen wenkte lij Geleding en ging met hem neer 
zijne vertrekken. 

„Het lot ie gevallen!" reide hij, „en Conto 
,.,Gij kunt het immers met zachtheid beproeven," viel 

Galeries huichelachtig in. 
„Dat baat niets!" 
„Dan met gestrengheid! — Als de Christenen wrat zien, dat 

het u ernst ie, zullen zij terugkeuren tot de altaren 066.1.  goden." 
„Neen, daar ken ik ze beter voor; denkt gij, dat mannen 

repels Mama — en zijn ze bijna niet allen zoo? — hunne 
knieen zullen buigen voor onze goden?" 

„Niet tevergeefs noemt gij n Dionlea, vereerder van 
Jupiter. Betoon het nu dun ook !" 

„Ik moet de goden willen het; maar bloed zal er niet 
vloeien, geen droppel dat zweer ik bij de goden!" 

„Dat zal niet noodig zijn; wij sullen hun alleen den toe-
gang tot hunne godshuizen verbieden. Hebben zij geen plaats 
meer tot uitoefening van hunnen godsdienst, dei zullen zij 
spoedig genoeg onze tempels bezoeken." 

„Welaan dan, de wil der goden geschiede!" sprak Diocl. 
anus met diepen ernst. 

,,Zij willen," ging hij na oenig stilzwijgen voort, en als werd 
zijn bijgeloovige blik door ome godepraak verruimd, „zij, ome 
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goden, zullen weder in vorigen glans en in alle heerlijkheid 
herleven; de tempels der goden zullen opnieuw bloeien, en de 
reuk der offers zal ten hemel stijgen I Galeries! zorg, dat de ter-
minalien morgen met aohitterenden glans gevierd woeden I" 

Dioeletianus kreeg het perkament, schreef haastig eenige 
regelen en reikte het toen Galerica over. 

„Daar hebt gij mijne volmacht; maar draag zorg, dat er 
geen bloed vergoten woede." 

Buiten siohzelven van vreugde ijlde Galeries weg, terwijl hij 
~hen de tanden prevelde „Tegen bloedvergieten kan ik oe-
mogelijk maatregelen nemen; dat komt er buiten mijne gehuld 
onwillekeurig bij." 

In zijn vertrek wachtte Gorgas hem met klimmende nieuws-
gierigheid. 

„Heb ik mijn zaken niet goed gedaan?" vraagde deze. 
Gcloritei knikte. 
„Ik heb den opperpriester allee gezegd, wat hij doen 

moest, om voortdurend veel rook en walm om het altaar te 
doen verspreiden. Wat kwam de door mij losgelaten valk 
te bestemder tijd!" 

„Ja, het is alles voortreffelijk uitgevallen. Het kon niet 
beter. Gij hebt u uitstekend van uwe taak gekweten. Maar 
kijk, die Taigis is toch ook een onbetaalbaar en bruikbaar 
m¢nethl Een Galeries zonder Taigis ia ondenkbaar. Hij is 
mijn onmisbaar werktuig." 

„Of liever gij het zijn....,. mompelde Gorgus terzijde. 
„Ik ben tevreden," opruk Galerica, nam eene handvol 

goudstukken uit eene welgevulde ;lokaal en gaf ze aan Ger-
ges, die niet weinig vergenoegd het geld in zijnen sak 
deed glijden. Ongeveer dezelfde som had hij van Taigia 
gekregen. 

Gorges wilde zich verwijderen, maar Galsein gebood 
kom to blijven. 
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„Kijk ne.," melde deze, terwijl hij den dieneer een blad 
perkament overreikte, waarop een bevel stond; „in wiens 
kimden zou dat het beste zijn ?" 

Gorgoe las en herles hek 
Na emoige °ogenblikken van ernstige overpeinzing sprak de 

vuige ellendeling met oenen grimlach op de lippen: „Ik ken er 
een, die zoo wat Christen en heiden te gelijk wil zijn." 

„Zoo? En wie den?" 
„De garde-officier Ludas!" 
„Uitnemend bedacht) Ik begrijp niet, dat ik niet dadelijk 

zelf het oog op hem heb laten vallen. Wela. dan, Gorg.! 
breng hem het bevel." 

„Die zal niet weinig op zijnen neus staan kijken," 
aaide Geratte, en een duiveleche grimlach mi/molmde zijne 
anders niet leolijke gelaatstrekken. 

Loei. zat aan den avond van dezen dag bij mijne zuster 
en deelde haar mede, wat hein van den uitslag van het 
offer ter gore was gekomen. 

„Ga, wat ik u bidden mag, naar Mareella," eindigde bij, 
„en zeg hertz en haren vader, dat zij toch op hunne hoede 
zijn en vooral op het teert van morgen niets onbedachte of 
verkeerde doen." 

Victorie stond op en maakte eiah gereed, om ziek már 
hora vriendin te begeven. 

?Nmrwlijks wee zij weg, of Gorgne verscheen en dolde 
Loeins het bevel van (Morinn ter hand. Met een beangst 
hart lam Lno!ue hol vonlbetookonend eetrijven. Men had 
hem opgedragen, in itun morgenstond van den volpraten dag 
de kerk dor China.» in Nicomolid to laten omverhalen. 
Vreeselijire ontsteltenis maakte zich ven hem meester! 
Kon hij, een Christen, het hein van zijnen DM, en mijne 
geloofsbroederen tot den grond do. elechten? — Zijn plicht 
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als soldaat gebood hem echter, zonder verwijl bet bevel op 
te volgen, indien hij ten minste zijnen militairen vuig, en 
wellicht zijn leven, niet verliezen wilde. En tot het laatste 
had hij den moed en hot geloofevertrouwen niet. Met oen 
bekommerd en neergeslagen hart begaf hij zich naar de 
kazerne der garde-eoldaten, om zijne bevelen te geven an 
het nodige in gereedheid te doen brengen. 

VIERDE HOOFDSTUK.  

Het eerets slachtoffer. 

De morgen van den onheikellenden 23® Februari brak 
een. Gedurende don nacht waren aan de muren en de huizen, 
die de openbare pleinen omgaven, tal van mannen bezig 
geweest Ilm pbukkaton non to slaan. 'Thans hoorde men den 
vasten on nagemeten pas der Komeinsche soldeten door de 
ledige straten weerklinken. Fier en ginds zag een vroege 
morgenwandelaar hen na, nieuwsgierig om to weten, wer-
waarts de gewapende maakt zich begaf, of wat zij in last 
had te doen. Eindelijk was Ltdad met zijn° soldaten, die 
in hun gevolg mannen hadden, welke breekgereedeehap 
droegen, voor de kerk gekomen. Somber verhieven de intron 
van het steenen gebouw zich voor han. Het was een hoogst een-
voudig huis, in den vorm van een langwerpig vierkant, zonder 
zuilengang en koepel, en van buiten zonder aanga praal. 
Zware deerne abten de op dit nar ledige ruimte. 

Toon de deuren bij den eersten stoot niet openvlogen, 
werden zij openzet:waakt, en als bezetenen stormden de Eo-
sacinsehe soldaten en de weeklieden naar binnen, om het 
werk der vernieling te beginnen. De dille pracht van dun 
eenvoudigen tempel deed hen een °ogenblik liniveren ; boogt 
ruilen droegen het nog niet gewelfde dak; itiedneke stilte 
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h.reehte in de nitgeelnkte, neg in solemerlicht gehulde 
ruimte, en eleehte ginds door een venster io het oosten wierp 
de juist opgaande zon maan matten lielltritraal, welke speelde 
om het hoofd van oenen man, wiens lange, witte haar-
lokken Benen eerwaardigen grijsaard deden kennen. 

Met echrik en ontsteltenis herkende Luehze ho hem den 
vader zijner bruid, die den ganechen nacht in gebed tot 
mijnen God in de kerk had doorgebracht. Langzaam etend 
Marcus op en, met doorborende blikken de woestelingen 
opnemende, riep hij met enne krachtige stem: 

„Wie waagt hot, het hui:, des Hoeren te ontwijden?" 
siddelon, nog altijd door ome kille huivering bevangen, 

stimtilist natoot de Ik., manlijke gestalto aan. 
Marone vermoedde echter weldra, waarom het te doen..., 

en met bevende alom riep hij uit: 
„0, had ik een tweesnijdend zwaard, om de schendere 

van het huis des Hoeren te verdelg. !" 
Zijne verontwaardiging kende geen grenzen, en meteen, 

ernstige en donderende stem vervolgde bij 
„Pakt n voert oir den tempel des Hoeren, gij heidenen!" 
Maar de soldaten, die hunnen last weder bewust werden, 

baretten nu in lachen uit en dreven den spot met den man, 
die alleen hen durfde tegentaan. 

„Ga heen, oude gek!" riep er een, „andere werpen wij je 
het huis op het hoofd bovendien." 

„Laat Bene zien, of uw God het dan weer opbouwen zal I" 
spotten anderen. En eeltige ruwe soldaten stieten hem voor 
zich uit. 

„Laat af van hem!" riep Lueine, die tot hiertoe met neder-
gedingen blik wae blijven staan; en de aan krijgetueht ge. 
wende soldaten lieten °ogenblikkelijk Marone ongemoeid, om 
nu voorwerpen te zoekers, waar.» zij hunne vernielzucht 
konden botvieren. Zij wierpen den katheder omver, vernielden 
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het altaar en haalden in triomf de heilige boeken te voor. 
schijn. 

„Naar het vuur er mede!" riep eerre dem, en reeds kron-
kelden de vlammen om de heilige rollen opwaarts. 

Interechen was Maren bij Lucia. gekomen. 
»En gij, dien ik mijnen zoon genoemd heb; schaamt gij 
niet, Ban het werk der verwoesting van het huis Gade 

uwen arm te lemen?" 
„Mijn vader!" slamelde Luoiss. 
„Heiden!" antwoordde 361.01113, „noem mij nu niet meer 

uwen vader, maar uwen vijand, op ween ik rechtvaardig 
toornen mag. Wed gevloekt!" 

En nader bij hem komende, sprak hij 
„Marcella hebt gij gisteren voor het laatst uwe bruid ge-
oord." En met eerre fiere houding ging Marcus naar 

buiten. 
Nog lang stond Luoia onbewegelijk en in diep gepeins 

verneuken. Eindelijk mompelde hij „En mijne liefde voor 
Marcella verbeurd?" — Weder bleef hij cone wijle stilstaan, 
toen gaf hij zijn kommando aan een ander over, en tot bevreem-
ding der manschappen melde hij onverwijld den tempel pit. 

Men zette nochtans het vernielingswerk in het kerkge-
bouw met allo haast en woeste onstuimigheid voort. 
Onder verward getier en oorverdoovend geschreeuw werden 
alle staande en hangende voorwerpen neergesmakt, tot spa-
ten geslagen en vertreden. Niets was tegen de krachtige 
slagen moker en breekijzer boetend, en, alvorens de 
morgenzon

von 
 in schitterenden glans haren invloed van licht 

en warmte op de in feestdos gehulde stad gevoelen deed, 
lag, helaas! het eenvoudige godshor der Christenen in puin 
en awh. — 

Nene bewegelijke volksmenigte verdrong zich op dezen 
morgen door ne straten van Nicomediii. Verwinnend was 
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evenwel de gemeedaetemming onder de schare. Eridgen waren 
vervuld van de feestvreugde, anderen waren zeer geschokt, 
beangst en diepbedroefd. Met de snelheid des bliksem. had 
de mare van de verwoesting der kerk zich onder het volk 
verspreid, en nu las reen op alle muren en aan alle hoeken 
der straten het aangeslagen bevel des Keizers, welks inhoud 
ten naasten bij hierop nedarkwam: 

„Alle vrijen, die aan de goden niet offeren, verliezen hunne 
burgerlijke rechten; slaven, die weigeren te offeren, worden 
nimmer vrij; verder woeden alle Chrietelijke kerken omver-
gehaald en de heilige boeken verbrand." 

De alotwoorden van het keizerlijk decreet waren: 
»De Keizer, wiens goedertierenheid en liefde jegens al zijne 

onderdanen enen groot le, hoopt, dat zij allen bereidwillig 
en volgaarne zijn bevel zullen opvolgen, opdat er geen strenge 
maatregelen behoeven genomen te woeden." 

Eens, onbeschrijfelijke mart maakte zich van de Christenen 
meester, want voor do meesten kwam de slag geheel onver-
wacht; slecht. weinige heulden do uitbarsting van het on-
weder te voren zien aankomen. De ontedeltenie groeide aan 
tot verontwaardiging en toom, toen zij niet eigene ooges 
het werk der vernieling van hunne kerk zagen. Welk eerre 
echerpe tegenstelling in de straten 1 bene golvende mensae!. 
mama bewoog slok in de feestelijk getooide residentie, waar-
van oenigen jammerde», weeklaagden, morden, ja selfs dreig-
den, en anderen feestelijk uitgedost en vroolijk gedamd riek 
naar den tempel epoodden. De meesten droegen in potten 
me echelon vuur van den huieelijken baard aan, om het 
offer, dat heden aan Terminus op een eigengemaakt altaar 
van graszoden gebracht werd, met eigen vuur te kunnen 
ontsteken. 

Velo heidenen zagpn de Christenen met inwendig zielege. 
naogen en leedvermaak aan; andere met wezenlijke en op- 
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rechte smart, terwijl er ook onder de Christenen waren, die, 
helaast van hunne zijde ook den afgodendienetra nee en dan 
eeheldwoorden naar het hoofd wierpen. Nergens was de dichte 
merachendrona onrustiger en luidnmhdger dan bij den genoten 
tempel van Jnpiter, voor welken op een moneteraltaar van 
graanoden een vuur flikkerde, waarin de menigte honing, 
melk en wijn gegoten en ook koeken en wierook ge-
worpen had. Ook daar was een der plakkaten ter lering 
aangeslagen. 

Nog altijd groeiden de duizendtallen aan, die hier reeds edit 
op elkander gepakt etenden, dat men met moeite zijn lichaam 
bewegen kon. Derwaarts bewoog zich ook de hofetoet, waarbij 
de Keizer zich bevond. Ook hijzelf droeg in eene gouden 
achttal gloeiende kolen von den keieerlijkan baard aan, en 
ene gedachten werden zoo geheel door het offer en de 
beteekenis van don feestdag ingenomen, dat hij van de onrustige 
en verdeelde gemoedsstemming der menigte volstrekt niets 
scheen te bemerken. 

Verontwaardigd en mienoegd maakten de Christenen voor 
de Jovianen.garde, die den optocht opende, plaats. 

Toen de Keizer bijna den tempel genaderd wee, drong eens• 
kieps een persoon met groot geweld door den dichten volksdrom 
heen, takt* met de enelheld der gedachte het aangeslagen bevel 
dee Keizer. van den muur, en riep zoo luid, dat Diocletianue, 
hoe ook in siolszelven gekeerd, het hoor. moest 

„Dat zijn immers de overwinningen van den Keizer over 
de Sarmaten? Laat ene ze dan toch meer van nabij lezen!" 

Eene dergelijke bespotting van de vrtkehtelooze pogingen, 
door den Heieer in het werk gesteld, om da Sarmaten en 
Gothen aan ziek te onderwerpen, kwetste het ijdele en trof..-
.aks kart van Diocletimme op de gevoeligste wijze. Zijn 
voorhoofd trok in mare rimpele, en hij werd bloedrood van 
verontwaardiging. 
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,Wie roept dat; —e in die vermetele, die zulk een 
alant rank durft bartaan?" vraagde hij mot toornige stem. 

Geen antwoord. Niemand der Lofbeambten in de onmid-
dellijke nabijheid had den misdadiger gezien, en Marcus —
want niemand andere enne het dan bij — wan reeds te mid-
den van de bonte menigte verdwenen. 

En nachtaar den, wiep het een uitbundig genot was, den 
naam van den majesteiteechenner te mogen verklappen, één 
had don vermetelen, maar ook onvoorzichtigen Christen gezien. 
Rat was de onverlaat Gorgue. 

„Wie was dat ?" bulderde Dioeletianue ten tweeden mala, 
buiten zichtelven van woede. 

Weder geen antwoord, 
De omgeving dee Keizers was ontsteld en beefde. Zij wist, 

waartoe de andere goedhartige Dioeletianne in staat wee, aha 
hij in woede ontdek De Christenen, die in de nabijheid 
waren en het zeer goed wisten, zwegen, als gold hun de 
vraag niet. 

„Zijn we dan hier onder vijanden of vrienden van onzen 
machtigen en goeden Keker, dat niemand durft oproken?" 
klonk het eensklaps, sin mi drong Gorgini tot Dioriellanne door. 

„Laat al die zwijgers gevangen nemen, machtigde Keizer I" 
riep de kruipende vleier op heftigen toon uit. 

„Dat niet P' liet Dirieletianne, die zijne bedachtzaamheid 
niet geheel verloren had, er ietwat bedaarder opvolgen. 

,Nn, ik ken den misdadiger," egde Gorgue. „Trouwens 
dat kruieenvolk — hij bedoelde de Christenen — ie allemaal 
aan dit grawelatuk medeplichtig," vervolgde hij. 

„Zijnen naam?" vraagde de Keker, brandende van nieuwe-
gierigheid. 

„Marcus I" 
„Aha I die! — breng hem voor mij 1" was het antwoord van 

Diooletionne, die zijnen weg naar het altaar vervolgde. 
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Aan den avond von dien dag was Maas eon lijk. Onder 
vreeeelijke folteringen, die Dialetanns zelf wel niet bevolen 
of gebillijkt had, en die wij voor den lezer maar verborgen 
zullen houden, werd hij ter dood gebracht, en Marcella, zijne 
onahuldige dochter, smachtte in den kerker. 

Het eerste offer was gevallen, het eerde bloed had 
gevloeid, En als de tijger aanmatl menachenbloed geproefd 
heeft, dan dorst hij naar meer. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

Nieuwe triomf van het werk der duldende. 

Intumehon bleef de vervolging nog verre rem algemeen. 
Dioeletianue hoopte nog altijd, dat de Christenen goedwillig 
rijn bevel zouden opvolgen. 

Onatreeke dienelfden tijd brak er echter in het keizer-
lijk paleis brand uit, die evenwel gelukkig spoedig ge-
bluseht werd, zonder dat de Keizer eenig kwaad vermoeden 
bed opgevat, als zon die met boos opzet zijn nagedo-
ken. Maar zoo wee het niet met allen. Er waren er, die 
argwaan koesterden. 

Wij vinden aan den avond van den dag na hot afge-
wende onheil Dioeletiaus en Romula., de moeder van Gale-
ria, met elkander in gesprek. 

„Hoe gelukkig, dat men den brand zoo gauw ander ia 
geweest I" aaide de Keizer. 

,,Gelukkig, dat moogt ge wel zegge»; de goden hebben 
ar prachtig paleis, machtigste %eigeel ala met hunne armen 
benaamd," hernam Romein. 
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„Is er veel verbrand of bedorven?" 
„Maar zeer weinig," was het antwoord. 
,,Hoe ie dan toch de brand ontstaan?" vraagde Diode*, 

nue, zonder oenige andere bedoeling dan het gesprek voort 
te netten. 

„Men zegt, machtigste Heer! dat de brand niet uit onbe-
kende oorzaken ie ontstaan; men spreekt er van, dat hij 
met voorbedachten rode ie aangestoken!" 

Jat? — maar kom, daar geloof ik niets van! En wie 
oogt men dan, dat de booswicht. zijn?' 

»Uwe vijanden!" 
„Mijne vijanden! — hebben die het paleis in brand ge-

stoken? viel Didittininni in, Joop keen, Remde, de gij 
geen betere vertellingen weet. — En bovendien, wie noemt 
gij dan mijne vijanden? Die heb ik niet." 

Romula was opgestaan en seide bij het heengaan op error 
,schijnbaar onverschilligen toon: „IIwe vijanden zijn zij, 
-wier godsdienst gij aangevallen hebt." 

»De Christenen doe?" sprak Diocletianne bij ziohzelv.. 
„Maar, Remde, dat sullen de Dissident» niet gedaan 

hebben," hernam hij op twijtebiehligen toon; „ten minde 
ik geloof het niet." 

„En ik vertrouw, maalatigerte Diodes! dot niemand anders 
d. zij het gedaan hebben. Gij hebt veel te goede gedach-
ten van die schijnbaar oprechte lieden," gel Homela hem 
allesbehalve vleiend ten antwoord. 

„Zij zouden het dan uit wraak moeten gepleegd hebben?" 
„Om zich op het door u gegeven bevel te wraksn en hun 

gemoed te koeien over de vernieling hunner kerk, daarom 
hebben zij den brand in het paleis gestoken. Maar gij zult 
er spoedig meer van hoorent machtigste Heerseher 1" ein-
digde Romula en verwijderde zich. 

„Zou het waar kunnen zijn?" mompelde hij bij dehzelven. 
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De Keizer war te bedachtzaam, om zonder gegronde 
redenen de Chrietenen van de euveldaad te besehuldigett; 
maar toch bad het alter aangelegde onderhoud met de 
afschuwelijke vrouw iets uitgewerkt, en wel, dat de giftige 
angel van den argwaan zijn venijn in het gemoed van den 
naijverigen Romein had uitgestort. 

Romula begaf zich naar het vertrek haar. zoom. 
„Hebt ge goede tijding ?" riep hij haar te gameet. 
„Het zaad heb ik uitgestrooid, zag no maar, dat loet 

ontkiemt." 
„Waarlijk," lachte Gelatine, „deze brand is ons toch 

uitnemend te pee gekomen; reeds eenmaal, in de dagen van 
Nero, heelt een brand aan da Christenen den hele gekost ...." 

„Ne moest er nog eens een brand in het pelde Mares 
breken, lat zou eene heerlijke uitwerking tengevolge heb. 
ben I Ik durf seker beweren, dat 'e Keizer. hart dan geheel 
en al in veer en vlam geraken zal," reide Romula met nadruk. 

„Hal ik vat uwe plannen, moeder! — Gij overtreft oer 
allen in scherpzinnigheid" 

„Neen, in duiveleche kreken," voegde Grorgee, die juint 
binnengetreden was, er ter zijde bij. 

„Gij komt, alert gij ontboden weert," riep Galerie. hem 
blijmoedig toe; „ik heb u iets bijzonders te zoggen, let 
nauwkeurig op! Denkt gij niet, dat de leegheid der Cholas 
tenen zoeven zou kunnen gaan, om het paleis van den 
Keizer in brand te steken?" 

„Maar, hoe /runt ge daar nog een °ogenblik aan twijfe• 
len ? Dt ben te lang onder hen gameet, om dat niet te 
weten. Het is tuig; ex ie talk gemeen volk onder, dat het 
bijna een wonder is, dat oren Keizer ze nog in zijn rijk 
dulden wil en nietig laat leven. Gij kunt n de ontzettend-
ste schanddaad Met voorstellen, of zij etje volgaarne bereid, 
haar te volbrengen." 
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„El> kan de zaak ook bewezen warden?" 
„Bewezen? — niets gemakkelijker dan tint, machtige Heer!" 
„Gij kunt vertrekken," reide tfalerius. 
Gorgne ging. Hij wee oorspronkelijk eo» man n een 

goed karakter, maar om verklaarbare redenen zeemop de 
Christenen, zijne vroegere broederen, verbitterd. Daarbij kwam, 
dat hij lichtzinnig was en te midden van de kuiperijen en 
kabelen -van het hof ieder greintje zedelijken ene* verloren 
had. Hij wreef zich daarom vergenoegd in de handen. 

„Wiep van mijne vijanden zal ik thans eens onder het 
»led brengen?" 

rij telde aoltereenvolgene op zijne vingers. 
„lefarcue ie onnehadelijk gemaakt; de Nioomedieohe roos, 

die hij aan den bloohartige.n Lechzs gaf in stede van aan 
mij, ken nn in den kerker over mijne en zijne liefde na. 
denken: ten minde aan tijd en gelegenheid ontbreekt het 
heer gemnuine. Lachte ie door hare opsluiting in de geven. 
genie voorloopig genoeg geetraft ; maar aan Julius, den opper-
kamerheer, wien ik vijftig atokelagen to wijten hek, omdat 
ik iemand met em. onnozele 1000 westerzon t) bij don neon 
heb gehad, terwijl anderen met millioenen bedrog plegen —
aan hem, den ellendeling, wil ik mij wreken!" 

In den naakt van den volgenden dag hangt° werkelijk 
voor de tweede maal in het paleis brand nit, die alter 
insgelijks weder epoedig gebleemht werd. 

Dadelijk ijlde Gralerian naar den Keizer. 
„Ziedaar nu uwe getrouwe ondenlanottl" aaide hij en 

reikte Diooletianne lune lange. lijd van Christenen over. 
„En wat moeten die namen?" 
„'t Zijn allemaal uwe getrouwe onderdanen, maar van 

1) Ina oud Romeinseh zilveren muntstukje van ongeveer 7 cent: 
derhalve is eene rekenpenning ven 1000 sedersen ongeveer 70 gulden. 
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sulk een gehalte, dat zij zich niet ontzien hebben, om in 
deze dagen tune samenzwering•te smeden, en wel van mak 
°enen uitgebreiden omvang, als er mij geen in de wereld-
geschiedenis bekend ie. Hun goddelooze toeleg was niets meer 
en niets minder dan Nieomedia aan de vlammen prijs te 
geven, in de algemeen verwarring den Keizer om hals te 
brengen en zich van de heerschappij meester te maken." 

„Bij alle goden! Ie het een droom of werkelijkheid ?" 
„Ik begrijp, dat zulk een bericht n onverwacht op het 

lijf valt; maar het is loutere werkelijkheid, voor mij ie er 
niets vreemds in. Ik heb het al lang gewacht." 

„Laat mij zien," sprak de Keizer. 
„Bij Jupiter I Het zijn mijne beste en meest vertrouwde 

beambten! En wie staat er bovenaan? —Julius? —Julius?" 
Dionletianue was zoo ontroerd, dat hij in het eerste °ogen-

blik geen woord kon uitbrengen. 
„Juliva bovenaan 1" herhaalde hij bij zioheelven. „Maar 

ik kan het niet geldoven, het is te veel voor mij. 
Moet ik dan den Staat van zijne beste mannen 
berooven, Galeries?" riep hij met diepe smart in de 
ziel uit. 

„Ah zij de besten waren, behoefdet gij het niet te doen," 
liet er Gabriels onmiddellijk op volgen. „Maar zulke daden 
als deze bewijzen toch niet, dat zij n en den staat nut-

tig zijn." 
Nu werd de Keizer echter in woede ontstoken en vraagde 
„Zijn dat allen werkelijk Christenen?" 
„Heidenen zijn tot zulke euveldaden niet in staat. Zeer 

zeker zijn het Christenen 1" 
Van dit oogenblik af wee het lot van duizenden onschul-

digen bezegeld Christenen en misdadigers waren thans men-
ielen van hetzelfde allooi. 

,,Zorg, dat het bevel van het offer !dipt en streng ten 
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uitvoer woede gelegd," ging Dioeletianus voort, „ala allen, 
die op deze lijst voorkomen, in boei., en laat den opper-
kamerheer Julire voor mij komen." 

Julius verscheen voor den Keizer. Met een gelaat, dat 
liet grootste ongenoegen verried, voer deze hem te genoot: 

„Gij, Juli.l dien ik tot de hoogste betrekking aan mijn 
hof verheven, wim ik als mijnen vriend mijn algeheel° 
vertrouwen geschonken heb, wien de bescherming van mijn 
huis ie opgedragen; staat gij, Julius, am het hoofd der-
genen, die het op mijn leven hebben gemunt? Spant gij met 
anderen samen, om mij en gans. Nieomed% te doen vallen?" 

„Wie, o Keizer ! wie waagt dat te zeggen?" barstte Ju-
lius, hoogst verontwaardigd over zmlk oenen vnigen laster, uit. 

„Gij hebt mede in het plan toegestemd, om mijne resi-
dentie in vlammen te doen opgaan, en reeds ia er ten 
tweeden male een begin mede gemaakt; maar de goden zijn 
boven uwe aanslagen verheven !" lachte de Keizer bitter. 

„Welk eene afschuwelijke en schandelijke logen; geef mij 
bewijzen!" 

De Keizer verstomde. Julius stond volstrekt niet als een 
misdadiger voor hem. 

„Zie, bier hebt gij de lijst uwer eedgenoten!" reide hij 
op °enigszins zachtoren toon. Julius las het perkament. 

„Aeh, niets dan namen van Christenen, allen even on-
schuldig aft ik," mompelde hij, „ik ken den raddraaier, 
die 

ons 
ongeluk zoekt." Luide aaide hij „Heeft Galerins 

e. dit blad niet gegeven, machtigste Keizer? — wacht n 
voor zijnen raad!" 

„Ik laat mij door niemand inden of iets in het oor fluis-
teren, ik onderzoek zelf!" antwoordde de Keizer troteoh. 

„Dezen laster hebt ge, dat weet ik, niet onderzocht; want 
anders zoudt ge mij niet voor u gedaagd, maar Gorgas ter 
dood verwezen en Galeries verbannen hebben." 
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„Zwijg van dat alles! Gij zoudt door uw vrijmoedig spre-
ken nog willen trachten, mij aan het bestaan van °ene 
samenzwering te doen twijfelen," sprak de Keizer op bar-
reken toon. 

„Ik verklaar hier voor nw aangezicht, als waarheidlievend 
man, en als Christen voor God, dat mij van naar samen-
swering niets bekend ie. Ata machtige Keizer van het be-
roemde Romeinsohe rijk zijt gij̀  verplicht, deze zaak ten 
strengste te onderzoeken. Ik voor mij weet, dat ik, al 
wachten mij folterpaal en pijnbank, onschuldig ben. Eene 
bekentenis van mijne schuld zult gij mij nimmer kunnen 
afpersen." 

„Behalve, dat gij een Christen Wit!" viel de Keizer in. 
„Machtigste Heer I" riep Julius smartelijk uit, „is het al 

zr gekomen, dat Christen en miadadiger woorden v oove an 
°eneo !idool:inde zijn'? Wist gij, wat gij ai m uwe Christe-
lijkt, onderdanen hadt, gij zoudt bodem handelen: dat kan 
ik n versekeren." 

„Zult gij den goden offeren?" vraagde de Keizer. 
„Hoef vraagt gij mij dat nu? Nooit te voren hebt gij die 

vraag gedaan, overtuigd als gij waart, dat mijn antwoord 
ontkennend zou zijn." 

„Gij offert dus thans den goden ook niet?" herhaalde de 
%eiser. 

„Neen!" hernam Julius op vasten toon. 
Dioeletianus was van mijne onschnld overtuigd; maar hij 

wist, dat Julius, hoe hoog hij stond, als Christen de ver-
volging niet ontgaan kon. Reeds zag de K0121er in, dat zijn 
eigen werk hem boven het hoofd groeide. Als hij later aan 
het bloedvergieten geen perk en paal gesteld heeft, is het 
nochtans meer geweest een overlaten van de zaken aan anderen, 
een dikwijls onwillig slok schikken, een toegeven aan de om-
standigheden, die nu eenmaal zoo geworden waren. Men 
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mag hem, van zwakheid, onbesuisdheid, ongewoon groots 
jaloereehheld op zijn aanzien in het rijk, van onverbiddelijke 
etsengheid benehuldigen; maar een gruwzaam vervolger, 
gelijk een Deerns v66r en een mystieke Galerim na hem, 
roods Christelijke nolwij vore hem genoemd hebben, wee hij 
to. niet. 

„Julius!" ging de Keiter op vriendelijken toon voort, 
„werp meer 6én enkel korreltje wierook in het offervnur, 
en gij blijft, wat gij zijt: da kamerheer mijns huis" en 
mijn vriend." 

„Overmeesterd door de woorden van Diooletianns snib 
Juli. bewogen: „Of het nu een korreltje of een ge, 
heel off. ie — het in in beide gevallen verloochening mijne 

„Zijn uwe betrekking en mijne vriendschap n zoo weinig 
van waande?" vraagde de Keizer. 

neonl zij zijn mij veel waard; maar rijker zijn de 
!toiletten dee hemels, die ik dan mimen moet." 

„frijn ambt, dat fl< getrouw bekleed heb," ging hij een 
°ogenblik' later voort, „leg ilr neder; geef het aan een n meer 
waardig man. Staat gij mij the. toe hoen te gaan?" 

Diooletiants peinsde eene wijle. 
„Moet ik de eerste overtreder van mijn eigen gebod zijn? — 

Ik ben Snelt Keizer, on moot ik op deze wijze mijne vrienden 
redden ?" 

Hij wierp spoedig enige regelen op een perkament en gaf 
het Julian met deze woorden over: 

,Mijnen beambto kunt gij niet langer ;rijn, maar blijf mijn 
vriend," 

Juliris nam het papier aan. Het was een bewijnechrift, 
hetwelk ecoveel zoggen recent, eb dat Julius geofferd had; — 
°ene ontduiking van het Keizerlijke bevel, welke weldra 
veelvuldig te toepaasing werd gebracht, wanneer de aria 



30 

tenen vrees in het hart koesterden en goud in de handen 
hadden. 

Jnlioa glimlachte. 
„Ik dank e, o Keizer," reide hij, „maar gebruik zal ik er 

niet van maken." 

ZESDE HOOFDSTUK. 

Ontrouw van Ineke en Victorie. 

Zoo goed als het met Julius gegaan waa, liep het even-
wel niet met alle beambten nl. Do hoogste titels en mee-
posten werden niet ontzie. Diordetianoe meende juist 
daardoor Naduik to zullen verwekken, en, om aan de begonnen 
zaak hot spoedigst von einde te maken, werden de aanzien-
rijkste personen het eerst gegrepen en zeer streng be-
handeld. 

Maar de uitkomst bewees het tegendeel. 
Overigese wna niet de Keizer, maar Gelordes de ziel van 

de vervolging. Men hield hem van de zijde der Christenen 
voor de oorzaak van den brand, door hamzalven of op zijnen 
last aangestoken; men noemde hem oenen tweeden Nero, en 
dat maakte hem hoe langer hoe woedender. Ongehoorde 
wreedheden werden uitgedacht, maar de Christenen sehnwden 
noch folteringen, noch dood, je deden letterlijk moeite, om 
martelingen te mogen ondergaan. De heidenache overheden 
werden weldra onaangenaam gestemd over de menigte be-
lijder. Zij boden zeil dikwijle .Ike velrehe bewijsachrif-
ten aan, als Diooletianue er een aan Juliha gegeven had, 
maar slechts weinigen namen ze aan. 't Wee een genot 
voor velen, ter strafplaats te werden geleid; men ging als 
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ter bruiloftsfeest. Wie vroeger den dood ontkomen was, 
meldde zich bij de eerste gelegenheid aan, dat hij ook een 
Christen was, en de gruwzaamste martelingen konden hem 
niet afschrikken. De vader zag zijnen zoon, de zoon zijnen 
vader rustig sterven en had slechte Meen wens.: hem wel. 
dia in den dood te volgen. Koelbloedig sagen moeders hare 
dochters, mannen hunne vrouwen nog veel verschrikkelijkere 
en smartelijkers dan den deal verdrag.. Zoo onnatuurlijk 
de woede der vervolgen was, soo onnatuurlijk was welhaast 
de aandrang, om gemarteld te worden. Eerre voorzeker af-
keurenswaardige en ziekelijke begeerte, om den marteldood 
te steroen, maakte zich van veler harten meester, te 
meer, daar de Christenen, die ontzettende folteringen door-
gestaan en er het leven afgebracht hadden, nog bij hun leven 
aha heiligen vereerd werden. 

Nochtans toonden niet allen denzelfden geloofsmoed, en 
onder dezen behoorden ook Lucius en Victorie. 't Bevel tot 
offeren kwam allereerst tot de Jovianen, die als lijfwacht 
van den Keizer boven allen argwaan verheven moesten 
zijn. Allen werden tot offeren opgeroepen, en man voor 
man gingen zij het altaar voorbij en wierpen eenige kor-
reltjes wierook in den heeten gleed. Reeds hadden de soldaten 
van Ludas bijna allen geofferd — en maar weinigen ston-
den als hardnekkigen, van de anderen afgezonderd, gereed, 
om naar den kerker geleid te worden. Hij hinkte zelf op twee 
gedachten. — Zon hij hot wagen en niet offeren? — Al bleef 
hij ook verre van den moordpnal, zij ne betrekking was hij 
kwijt; offerde bij echt., dan verloochende hij zijn geloof. 
Het gebeurlo in du koek kwam voor zijnen geest; hij dacht 
aan den onstuimigen, maar toch niet voorzichtigen ijver 
van Mare.; hij dacht .n Marcella, die om des geloofs wille 
in den kerker smachtte, en was reeds besloten niet te 
offeren. Maar op eens zag hij den smadenden blik van Gen. 
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gum op hem gevestigd, las het leedvermaak, dat uit lederen 
gelaatetrek sprak, en met deze gedachte Hij zal niet zege-
pralen, n niet aan den folterpaal zien 1 — had de onbesliste 
haastig rijm band met mnige korreltjes gevuld en — ze in 
geroerde gemoedeetemming in het vuur geworpen. 

Hij was gered, maar tot welk oenen prijs? 
Ook Victorie moest de proef doorstaan. Al had Imeius ge-

dacht, dat zijn offeren zijne zuster vrijstellen, en men ham ge• 
heel ongemoeid laten zou, toch wachtte ook ham het beslis-
ende °ogenblik, wmrin zij of belijdenis, of verlooehening van 
ham geloof nittpreken en blijken van hare trouw of ontrouw 
«en den Heem geven meeat. 

Aan den avond van denzelfden dag vinden wij de beangste 
Victorie in hetzelfde ]misvertrek, waarin zij met hare lieve 

m vriendin Marcella om genotvolle oren had doorgebracht. 
Somber en droefgeoetig ziet zij voor zich. Menig naaldenwerk 
ligt voor haar, maar hare handen beven zoo koortmehtig, 
dat zij onmogelijk éénen steek doen kan. Eens enkele maal 
heeft eij, om zich te verzetten, hare kamer op en neder 
gedrenteld; maar het schijnt, alsof al, wat zij beproeft, om 
bedaard en opgeruimd te worden, baar niet mag gelukken. 

jon ik," zoo sprak oe, „van eenig bezoek der Christen-
vervolgers veeooboond blijven?" 

„Imeius beeft misschien reeds geofferd I" ging zij weder 
voort „Marcella heeft wel waarheid gesproken, tom zij 
wees op ene groot beproeving, die ma wachtte. Had ik baar 
standvastig geloof, ik zou niet vreezen, niet meer ongerust 
zijn. Kon ik haar nog maar eena spreken; tras zij maar bij 
mij, als de whisten ook bier binnendringen 1 Van eens Christin 
heidin te worden; mij te buigen voor de afgoden, die mij kond 
laten; mij de verachting van al de getrouwe getuigen en 
volgelingen van den Heers op den hals te halen Beng te 
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verkiezen boven Jezus? — dat ie veredirikkelijk. Moet ik 
om der wille van het leven en do vrijheid none meinedige 
worden?" 

Deze en velerlei andere vragen kwamen in hare go. 
gehokte ziel op, toen de ontaarde werktuigen van Golerius 
ham woning binnendrongen. 

„Zijt gij Victorie, de meter van loteius P" vraagde de aan-
voerder der bende. 

„Ja!" sprak het hevig ontetelde meisje binnensmonds. 
„Zijt gij Victorie, antwoord!" echreenwde de woesteling. 
„Ja!" antwoordde zij hevig verechrikt, maar verstaanbaar. 
„Gij schijnt ontsteld; toch niet bang voor soldaten '7 -raak 

genoeg hebt ge die in uwe nabijheid gezien en gehoord. 't Moet 
u eene cue zijn, Benen Itomeinschen officier van keizer 
Diocletianns te mogen ontvangen," sprak hij eenigssins 
eoliamper en fier. 

Victorie zweeg. 
„Is Lucie.; vandaag niet bij u geweest?" begon de aan-

voerder opnieuw. 
„Ja, ik heb hem even gezien," hervatte Victorie kortaf. 
„En heeft hij n niet gezegd, dat hij maar citroenen voor 

zijn geld gekocht en geofferd heeft? Zijn Christendom zat 
niet diep bij hem. Hij heeft wel wat van Nero, die bang 
was voor gloeiend ijzer!" voegde hij baar verachtelijk toe. 

Victorie keek voor zich en zweeg. 
„En in zulk eene warmte zult gij ook geenen zin hebben. 

Spreek, zijt gij nog eene Christin?" 
„Ja!" riep zij diep ademhalend uit, „eene Christin ben 

ik nog!" 
„Dan hebt ge wel wat al te lang gewacht, om dat 

weinig:ps Chriotendom af te werpen," wierp hij haar ver-
achtelijk toe. 

Victorie werd rood van verontwaardiging, maar trachtte 
3 XAIICELLA 
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onmiddellijk hare ontroering te verberg.. Ii.Istans had de 
aanvoerder, die haar voortdurend strak stond aan te zien, 
deze veranderde gelaatstrekken opgemerkt. 

„Gij zult oor toch niet onthalen op allerlei mooie of I.-
lijke gezichten," oprek hij, „wij hebben in laat awe backen 
en geschriften te onderzoeken, en mede te nemen, wat eerre 
heidense]e vrouw niet hebben mag," 

„Ik ben geen heidin," riep zij op krachtigen toon uit, 
„Neen, dat geloof ik ook, maar ge moet er asma werden," 

liet de Romein er op volgen, en klopte haar onbeschaamd 
op den schender. 

„Uwe heilige schriften, waar zijn die?" vraagde de aan-
voerder. 

,Die ken n.. meg ik afgeven!" Gide zij, hevig .siged.u. 
„Geeft gij die niet, dan zullen mijne mannen weten, wat 

bun te doen «Mat," schreeuw. do 'Balein stampvoetend. 
„Hardnekkige! uwe boeken vraag ik!" bulderde deze nog 

eens, to. Victorie sweeg en julat wilde hij haar te lijf, toen 
1.1411$, haar broeder, binnenvlag. 

„Wie bier?' riep deze den aanvoerder toe. 
„Ik heb in last, uwe zuster de boeken te ontnemen, die 

haar tot .ne Christin hebben gemaakt," sprak de aanvoer-
der, nen daar 4 ons die weigert, zullen we haar dwingen 
03 of te geven." 

Luis. nam Victorie ter rijde, bracht haar tot bedaren 
en haalde haar over, om aan den wil van den aanvoerder te 
voldoen. „Bedenk," zoo sprak hij, „welke gevolgen de wei-
gering voor is en mij h.tisben zal. 't la toch nog gemakke-
lijker, uwe boeken af te ataee, dan te offer., waartoe reen 
mij verplicht heeft. Terwijl ik feitelijk de afgoden geofferd 
en daardoor openlijk mijn geloof verloochend heb, kunt gij 
nog heimelijk  Christin blijven." 

Victorie euvelde nog eens, wijle, ging heen en gaf einde- 
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lijk hare en de haar door Mnreella toevertrouwde geschrif-
ten over. 

Sedert dien tijd leefden broeder en zuster onaangevochten, 
maar alle oprechte Christenen meden en verachtten hen. 
Dee tenanwer sloten zij zich aan elkander, vooral, mekt 
zij met elkander over Marcella konden spreken, van wie 
zij niet het misen vernamen. Als lood drukte de verlooche-
ning hen op de ziel, en alt zij veda de opoffering en de 
trouwe belijdenia van vele diecipelau dee Heersen hoerden, 
sloegen zij beschaamd de Gogen neder, en ome atol drong 
in hunne noren door ,,Die Mij belijden zal voor de men. 
reken, die zal Lk ook belijden voor mijnen Vader, die in de 
hemelen ie." 

ZEVENDE HOOFDSTUK. 

ffiareella's laatste ure. 

„Waarheen ser haastig?" vraagde in het vroege morgen-
eer ma wandelaar aan oenen man, dien bij in de nabijheid 
dor stad inhaalde. 

„Naar hot circus!" was het antwoord, 
„Wat ie or vandaag 'weer te doen?" 
»Alle datnat (Aai/dooddeed 2 Ik begin het moede te wor-

dor ! klaar 111, kan ik n ie vertrouwen zeggen, dat er heden 
iets heel bijzonders aal plats bellen ik heb het van den 
opzichter van het aren. Eersteie zullen er, om het volk 
in geestdrift te doen ontvonken, dertig van de schoonste, 
gevangene Odiel:banen door wilde dieren verecheurd worden." 
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„Wel, dat ziet men niet alle degen, zoo iets moet be-
zienswaardig eijn." 

„Ten tweede nal men eens zeer ashoon Christin tentoon-
stellen, die door hare zoons Amphion en Zethun aan de 
hoornen van oenen stier gebonden is." 

„Wel, veel, dat is klassiek!" 
„Ten derde moet tere buitengewoon etend vestig e 

Christin Muoine &inwaai voorstellen, die hare hand boven 
een bekken met gloeiende kolen houdt en langzaam ver-
branden laat. Vervolgens: Odyeacus (Illyezes), die de min-
naars van Panelopa doodt; eindelijk...." 

„Houd maar op, meer dan genoeg om mijne nieuwegiesig-
heid op te wekken en mede te gaan." 

„Maar, hemt n, omdat liet vroeg begint en bot krijgen 
van erne goede plaats in ieder geval moeilijk sol zijn." 

ik:opa:uien anndarlit herniolito in bot drens, ten minste in 
de bovenste rijen, waar het geringe volkje zat. Zij hadden 
al vernemen, dat er heden wat bijzondere zou plaats vin-
den, en wachtten met meer nieuwsgierigheid en oplettend-
heid dan andere. Op de benedenste eitplaitteen bevonden 
ziek in luidruchtige en opgerniinde stemming de voorname 
ingezetenen van de stad, onder met groen en bloemen ver-
'derde suilen, en te midden van afgodsbeelden, die schitte-
rend wit weren. Dit alles was omgeurd en besproeid door 
de fijnste en koetbaarste reukwerken. Ook Diocletianns en 
Galeries weren tegenwoordig, en Luoine moest als officier 
der Jovianen dienst doen. 

Het wee ook een zeldzaam schouwspel! Daas naderden, 
znehtkene voortgaande, dertig maagden va» rome schoons, 
ranke gestalte, met gebogen hoofden — als lammeren, die ter 
e/aanboek geleid werden. In keer baren droegen rij han-
en, en here kleedij sokitterde in blinkende kleuren, nadat 
hot geheel eenes hoogst indrakwekkenden aanblik aanbood. 
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Daarop kwam het den ook het meeat aan, en kreten van 
bewondering gingen uit de verzamelde menigte op. 

Maar het volk wil afwisseling. Achter het ijzerwerk 
huilden de hongerige beefden, die bloedgierig het °ogenblik 
verbeidden, dat de traliehekken opgetrokken werden. 

Luciue keerde zich af, — wellicht de oenige te midden 
v. duizend° gevoelt... harten. 

Nauwelijks waren de jonkvrouwen midden in het wor-
stelperk, of de hokken openden zich, en van alle zijden 
sprongen leeuwen, beren, luipaarden en tijgers op de w.r-
loom schare van getrouwe getuigen der waarheid aan. Om 
hen nog te honen, had men de ongelukkigen, ale eenig 
wapen, den rechterarm met doeken omwonden. In meen 
oogwenk rag men slechte een verward kluwen van dieren 
en menscheu. Lena der vrouwen mheaa nog ongedeerd en 
schnifelde, steeds den blik ter zijde gewend, met de grootar 
kalmte voort tot dicht onder de keizerlijke zitplaag. Vlak 
voor eene kooi, waarin eene tijgerin niet wijd opengeaper-
den muil neerleg, bleef aij stilstaan; notoire haar beemdeu 
twee beeeten een lijk, vadr haar loerde de bloedgierige 
tijgerin, en da.tneachen Inreed de teedere gestalte met hare 
rijke, zwarte haarlokken, de handen over de borst gekruist 
en den blik matig geslagen op de tijgerin. — oI Dat was 
een roerend toonall Het volk juichte. Daardoor getroffen, 
sloeg nok Dichts zijns togen naar beneden, — de aanblik 
van dit onschuldige alachtoffer roerde hem wonderbaar, 
en glinge trok hij enne moe uit maa guirlande en liet haar 
ongemerkt nedervallon. Zij viel juist torenhen de tijgerin en 
de jonge maagd — hot waren bloemen, op haren doodsweg 
gestrooid. Door dit &Sue teekon van deelneming bewogen, 
keek het meidje opweegt. naar don onbekenden vriend. Ook 
Lucine ziet naar beneden, maar wat .neehouwt gij? —
Dat gelaat ia hem niet vreemd, bij herkent doe oog., 
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dozen mond — hij staart op bet gezicht van nijne geliefde 
Marcella. 

Een °ogenblik verlande nem doodelijke ontsteltenis zijt«, 
leden, daarna vermande hij aide, en door de menigte 
dringende, ijlde hij naar den Keizer. 

„Werwaarts zoo haastig?" riep Oorgul hem toe en wilde 
hem staande honden, „hebt ge nn voor de ongelukkige 
geenen blik meer over?" 

Lodes stiet hem bijna omver; van Min °ogenblik hing 
immers de reig danfd? 

Bij den Keizer gekomen, wierp hij zich voor here neder: 
„Eerre genade, machtigde Keker!" 

„Thane Ik heb geen tijd om te oproken, door mij 
niet." 

„Laat haar loven!" riep Lelies uit. 
„Wie?" 
„Do maagd daar bemalen." 
„Ei zool springt mijn Lukte voor onwillige en weder-

epnnnige Christinnen in de bres?" 
„Och, voor ditmaal genade!" smeekte Ludas. 
„Dat kan ik niet," seide Diodellume, door den roeren—

don toon van Loeit., dien hij altijd gaarne mocht lijden, 
getroffen, „het volk °Moa zijn recht. En weerom juist 
deze meega?" 

„Omdat," liet Lucien er stamelend op volgen, „omdat 
zij mijne beeld 

„Zij leve l" sprak de Keizer geschokt. „Haast n I" 
Het gehele onderhoud werd in vliegende baset gevoerd. 

Snel als het licht ijlde Lenins naar den opzichter. 
Ook Marcella had Lenins herkend. Een straal van vreugde 

blonk op haar bleek gelaat, en met hare hand tegen den 
menr leunende, zag zij nog altijd opereerde — zag zji naar 
Litoine, of door enere spleet der gespannen zeildoeken heen 
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naar den blauwen hemel. Op cone woeien door den wind 
de tentzeilen op; een straal der morgenzon drong binnen. 
waart. en speelde als met hemeleche glorie om het hoofd 
van de martelares. 

Middelerwijl 'wee Linies ademloos beneden gekomen en 
gaf dadelijk bevel de kooi der tijgerin te sluiten en dan de 
ongelukkige door een zijdeurtje te laten ontsnappen. Reeds 
knarste het ijserwerk, dat Marcella van den dood scheiden 
moeet; maar de tijgerin, als asham zij te vermoeden, dat 
keur buit haar zon kunnen ontgaan, schrikte op. Een ver-
toornd gebral, &In sprong, en — onder het jubelen der 
ontmensahte menigte — legde het dier zijnen geweldigen 
klauw op de ontvleesde borst van de ter aarde geworpen 
Marcella en blikte troteeh in het worstelperk rond. 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 

Zegepraal des Christeademis 

Acht jaren zijn voorbijgegaan. Ontzaglijk veel hadden de 
Christenen in het Oosten en in het Westen geleden; maar 
steeds standvastiger werd de getrouwheid van hunne be-
lijdenis, telkees meer versterkt onder het lijden de macht 
van het Christendom. De wapenen van de vervolgens werden 
langzamerhand stomp, en reeds begon Constantijn Chloren 
de Christenen in &alla, Spanje en Erittannid gunst te be-
wijnen, en evensoo deed ook Maxentine uit staatkunde in 
Italië. Alleen Galeries bleef onversettelijk. Diecletianne, 
naar lichaam en ziel een afgeleefd en zwak man, had den 
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len. Mei 305 de kroon nedergelegd en Nicomedia ver-
late.n, om zijnen leveneavond in zijne villa te Selma door 
te brengen, 

't Ie in het jaar 311. In het pelein te Nicomedia heerecht 
cone sombere en naargeeetige stilte; de dienaars loepen !luiste. 
rond af en aan. Galerica, door eens vreemlijka wiekte op zijne 
legeretede geworpen, ligt op rijn uiterete. Reukwerken door-
geuren het vertrek, om de pestlucht der krankheid te ver,  
drijven. Niemand dan Gorgus ie bij hem — want de 
geneeeheeren, die het niet meer bij hem konden uithouden, 
meeval@ die, welke hem opgaven en zijne kwaal voor dood. 
lijk hielden, werden gedood. 

Op hartvereobearenden toon kermde on Ogende GOICS1118 

„Zij hebben mij allen verlaten! o goden! wanr zijt gij? 
Tevergeefil zijn mijne pogingen voor uwe snak geweeet, — 
al mijne wapenen zijn in don etrij d afgeotompt of ver. 
niotigd." 

„Gij zijt koortsig; zal ik o de drinkschaal eens geven?" 
viel Grorgue in. 

„Wat baat mij verkoeling of verfriaaching 7 —Vanbinnen 
brandt er een vuur, dat niemand vermag te bluseohen. Zie, 
welke vreeeeh'jke aansmeed Daar koenen zij! — aal— alle 
door mijne banden — gevallen offers.— Marone voorop—en 
ziet gij daar ook Marcella niet?" 

„Stel n geniet, wees bedaard, maehtigete Keizer! Wat gij 
gedaan hebt, gembiedde toch tot eere der goden." 

„Die mij bij levenden lijve door de wormen laten opeten," 
lachte Geleek. grimmig. „Geef mij het perkament, dat daar 
op tafel ligt" 

„Zal ik Telgje bevelen, om voor n te offeren?' 
„Naar de onderwereld met dien eehork I Doe, wat ik n aeg I 

Mijne hof beambten moeten onverwijld hier komen, en Juli. 
ook! — Ga!" 
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Weldra kwamen de hovelingen. In groots verwachting ston-
den zij daar. Behalve Julius, waren het allen heidenen. 

„Waar is Julius ?" vraagde Gelerins, ,,ik wil een eerlijk man 
onder schurken zien." 

Julius tred te voorschijn. 
„Gij zijt van heden af weder mijn opperkamerheer." 
De hof beambten stonden verbaasd! Julius, een Christen, 

kreeg dit ambt uk de handen van Galerius ! 
„Reik mij het schrijfgereedschap, Gorgue I" riep Galeries. 

Het geschiedde. Met groots moeite richtte hij zich op en 
zeide met luider stem: „Deze pennentreek in de laatste en 
grootate daad van Galtrias." 

Met de laatste krachten zette hij zijnen naam op het 
perkament en verklaarde in dat merkwaardige ediet, dat 
het heidendom voor het Christendom had moeten onder-
doen en het laatste recht en bocht van bestaan ver-
kregen had. 

„Lees, Julius!" zonde hij nog en zonk toen uitgeput 
ineen. 

Julius las. Ontzetting, verontwaardiging aan den oenen 
kant, maar ook dankbare blijdschap aan den anderen kant 
toekenden zich op de gezichten der aanwezigen. 

„Ik ben verloren!" stamelde Gorgue. 
Toen Julius de lezing geëindigd bed, reide hij diepga-

schokt Ik dank n, Galerins 1" Een flauwe glimlach gleed 
over de lippen van den lijder; de eerste dankbetuiging nit 
den mond eens Christenti viel hem op zijn sterf bed ten deel 
Na richtte zijn blik zich op Gorgns. 

„Uit mijne togen, schurk 1 — 't ware mij beter geweest, 
dat ik u nooit gezien had !" riep hij, en oda met woestheid oprich-
tende, slingerde hij eerre drinkschaal naar hem, die, ware hij 
ook zijn booze demon, den ongelukkigen vont toch trouw ge-
bleven was tot in den dood. 
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„Pretorianen, grijpt ham I" klonk het nog van de lippen des 
lijden 

Hij zonk weder neer. Afgrijselijke smarten overvielen hem, 
het doodszweet welde op zijn voorhoofd; daarna riep hij, het 
oog op Julius gericht, met de grootste krachtsinspanning 
uit: „BM, bid voor renen ellendeling tot uwen God!" —
Daarna hoog hij zich pijnlijk voorover en was een lijk. 

In een klein huis van de voorstad zaten Ltd. en Victorie. 
Zij hadden roede lang hunne woning in de etui verlieten. 
Lewin. had Mine betrekking nedergelegd, en beiden leefden 
in dille afzondering tot tromt der arme en verlaten Pluist. 
nen. Sedert dat toonaal in loet drom waren beiden geheel 
veranderd ; zij waren oven moedig, om den dood te sterven, 
Ms imam Christin:, ,,aar do dood had heil gespaard; 
door loon leven nameten zij boete doen voor hunne verloo-
chening on aftworing. 

„Heden is het acht jaar geleden," egde Lueiue op oenen 
droeven toon. 

Victorie wiet maar al te goed, wat voor verjaardag het wee. 
„Zij heeft door keren heldhaftigen marteldood uwe en 

mijne del bevrijd. Die getrouwe en moedige getuige! —
Wat etend zij vast in haar geloof in Jens Christns I Maar 
wat sie ik? Daar komt een man de etraat inrennen. 't Zel 
toch geen bode zijn eenar nieuwe vervolging ?" 

„Laat mij zien!" riep Lueius uit. „0 Victorie, hoort gij 
het niet? Geen renbode eenar vervolging, o neen! God rij 
geloofd en geprezen tot in eeuwigheid 1—'tIe het edict van 
volkomen vrijheid van godsdienst! — (hierins ie dood en 
heeft alle vervolging opgeheven! Nu moet ik weg, Victo-
rie, om de blijde tijding verder te brengen en alom luide 
te verkondigen!" 

Door een gevoel van onuitsprekrilijkan dank overmeesterd, 
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zonken zoeter en broeder op hunne knieba en dankten God. 

Reeds neigde de zon ter westerkimme. Een man melde 
als een gejaagd hert door de straten der voorstad, en zag 
telkens angstig en schuchter onr., of ook vervolgen hem op 
de hielen zaten. 

„Verbannen en vervloekt te werden • zeide hij bij zich. 
zelven „beide heb ik verdiend! ik ben een ellendeling ! — 
ik ben waardig, dat iedereen snij doodt." 

Toen hij, zonder het te weten, bij het knie van Lneine 
gekomen was, zag hij zijne vervolgers den hoek omslaan, 
met oenen man aan hun hoofd, dien hij eens, toen hij de 
macht in handen had, doodelijk beleedigd had. Hij ijlde de 
eerde de beate woning in en riep met enne matte gem: 

„Verberg mij, om Gode wil! verberg mij!" 
Lucius ee Victorie hoorden deze stem; zij kwam hun be, 

kend voor , en voor zij er aan dachten, zagen zij den en. 
gelakkige voor zich doen. 't Was — Gorgus 1 

Genen. en Lneinz de twee doodvijanden etenden tegenover 
elkander. 

„Ach! ik ben verloren 1" riep Gorgns uit, „stoot toe, La-
chte 1 van u heb ik de minde genade te wachten 1" 

Een oogenblik beefde de hand van Luoine, als wilde hij het 
zwaard van dan wand nikken, maar toen sprak hij: „Hebt 
nwe Vianden lint; zegent ze, dien vloeken en n geweld 
aandoen," eo reikte zijnen tegenstander de hand. Sprakeloos 
en ontzet stond G oratie daar, een marmeren beeld gelijk, 
vervolgen. geraakte hij hiten ziehiseiven en zonk op den 
grond neder. 

Met de grootste Holle en zorg pasten Luim. en Victorie hem 
op, alsof hij hun boete vriend geweest was. Zijne uitle-
vering werd niet geriecht, en Julius bewerkte, dat hij ook 
later ongeetraft bleef. 



Weder zijn twee jaren voorbijgevlogen. 't Ia de 13e Juni 
van het jaar 818. Vroeg bij zoenopgang wee Gorgua gedoopt; 
zijne peten waren Julius en Lucia.. Denzelfden dag zou 
idne verloving met Vietoria gevierd' woeden. In de onlangs 
weder prachtig opgebouwde Chrietelijke kerk predikte de 
bissohop over Matthene 5. 44 en 43: „Hebt uwe vijanden 
lief; zegent ze, die n vervloeken; doet wel dengenen, die 
n haten; en bidt voor degenen, die n geweld aandoen, en die 

vervolgen; opdat gij moogt kinderen zijn uwe Vaders, 
die in de hemelen is." 

Hoorti welk eene beweging in de straten I 't Is weder—
ah weleer — het leent der terminal/6n. Alle hoeken van 
pleinen en straten zijn mot plakkaten bedekt, dook zij bren- 
gen ',menen suhrik en jam niervol wee meer, maar geluk en 
kult — 't le het Edict, dat volle godsdienatvrijheid in het 
geheel° ltomeineeke rijk afkondigt en waarborgt. 

En van duizenden lippen klinkt zegenend de naam van 
Constantijn. 



AANHANGSEL VAN DEN BEWERKER. 

1. Blz. 8. Toen in het jaar 249 Deelue keker van Rome 
werd, onthand weder een e /LOUW, vreetelijke, en wel de 
wevende vervolging togen de Drietonen.~shop 
Manna van Rome wee do eerste, belangrijke persoon, tegen 
oden de woede der heidenen zich keerde. De overleden 
keizer Philippes had rijpe saletten dien man ter bewering 
gegeven, maar Dechn, dle veel meer verwachtte te vinden, 
besloot voor Eijne teleargeetelde verwachting wraak op hem 
te nemen. Hij liet hem gevangen nemen en onthoofden. 
Abdon en Semen, twee Hemen, werden al. vreemdelingen 
gegrepen, en toen het evenwel bleek, dat njj Christenen 
waren, bracht men hen ter dood. Moyees, een priester, wed 
om dezelfde raden onthoofd. Julieau, uit Cilinit geboortig, 
werd inegelijkii wegens rijn Christelijk geloof gevangenge-
nomen. Men folterde hem op allerlei wijzen, maar hij bleef 
onbewegelijk, en ofschoon dikwijle uit den kerker gehaald, 
om gedood te warden, bracht men hem er telkens weer in, 
om nog vreeeelijker martelingen te doornamn. Eindelijk werd 
hij met slangen en eahorpioeneeineenen lederen aak genaaid 
en in sen geworpen. Toen Optimne, de proconsul, ven acne::: 
jongeling uit Lamp:acne verlangde, dat hij Venae offeren 
sou, antwoordde deze: „'t Verwondert mij, dat gij van mij 
dacht, dat ik tor cue van cone elechte vrouw offeren zal, van 
wier loehandiglield uwe eigene geashiedeelwijvora gewagen, 
en wier leven ooit sulke daden badend, dat eij door nwe 
wetten moed gestraft worden. Neen, ik rel den waren 
Gal alleen een lof- en dankoffer brengen." Toen Optima§ 
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dat hoorde, beval hij hem te radbraken; maar iedere folie-
ring gaf hem nieuwen moed, en bij glimlachte zijne ve.r-
volgere toe. Eindelijk hieuw men hem het hoofd af. 

Op 't eiland Creta woedde de vervolging met vromelijke 
kracht, omdat de landvoogd zich buitengewoon beijverde, de 
keizerlijke bevelen ten strengete ton uitvoer te leggen. 

Keizer Deerne liet in het jaar 251 oenen hcidenechen tem-
pel te Mem oprichten en beval aan alle inwonerti den goden 
te offeren. Tegen dit bevel verzetten ziek zeven zijner 
eigene eoldaten. De %geer, die hen gaarne wilde sparen, 
gaf hun tijd tot bedenken, terwijl bij eenti reis ondernam. 
In zijne afwezigheid ontvluchtten zij en verstoken zich in 
eene spelonk. Bij zijnen terugkeer evenwel kwam hem dat 
ter oom, hij liet de spelonk dicht stoppen en de onge-
lukkigen verhongeren 

Nadat do vervolging in Cappodocia, Phrygiti en andere 
lemlon gewoed, WI zijne oorlogen ten einde gebracht 
had, brak eens verschrikkelijke landplaag in het geheel» 
rijk uit. In dien nood beval de Keizer al den heidemelien 
goden offers te brengen, ten einde hunnen toom te stillen. 
Daar de Christenen dit hardnekkig weigerden, werden zij 
ale de oorzaak van al deze onheilen aangeklaagd. Ne barstte 
eerre ontzettende vervolging nik Vrernolijk weeda..ij lot 
aan de uiterste grenzen dm hinde, en velen kwamen als 
martelaar» door de banden van het woedend gepeupel en 
de vonnissen der overheid om. Eindelijk werd het keizer-
lijke monster door zijnen generaal Emilianos vermoord. Nu 
eerst ontstond er rust in 't geheel» lijk en hield de ver-
volging op. 

2. Blz. 9. Diocletianus, die in het jaar 284 keizer Ann-
heem opvolgde, toonde ziek in den beginne den Christenen 
nu genegen. In 286 deelde hij de regeering met Maximi- 
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anus, toen de twee broeders Felieiaan en Primua ter dood 
veroordeeld werden, alvorens nog neme algemeen° vervolging 
wee uitgebroken. Op bevel van het keinertijke hof gegrepen, 
werden zij als belijders van het Christendom gegeeeeld, 
gemarteld en eindelijk onthoofd. Marone en Marcellianue, 
tweelingbroedere uit Rome, van hooge geboorte, werden insge-
lijks gevat, vreenulijk gepijnigd en toen ter dood veroordeeld. 
Een ;Afstel van oen° maand stond men hun toe, opdat hunne 
ouden en verwanten beproeven konden, hen tot het heiden-
dom terug te brengen ; maar vruchteloos. Eindelijk won 
hunne standvantighoid rein; degenen, die ben wilden over-
halen, en de geheel° familie werl Christen. 

De profeet liet Tranguillinue, den vader, voor zich komen. 
Deze bekende, dat hij niet in staat geweest was, zijne zoons 
van het Christendom afvallig te maken, en zelf Christen 
was geworden. Toen hij soo zijne baksering mededeelde, 
sprak hij met zulk moe overtuiging, dat de prefect daardoor 
ook bekeerd werd, kort daarna zijne goederen verkocht, zijn 
amM nederlands en hot overige van zijn leven in stille 
afzondering doorbracht. 

Een ander Romein, Tibertins, stamde van eenehooggeplaatete, 
aanzienlijke familie af. Aangeklaagd, dat bij een Christen 
was, beval men hem iel den goden te offeren, bi over bran-
dende kolen to kapen. lig koos het Lmtete, en reen verhaalt, 
dat, toen hij ongedeerd den moei/ij/een weg had afgelegd, 
Fabianno ;n/Altana liet vonnis des doods over hem uitsprak, 
en hem liet ontbonden. 

Enne merk wainalige geochiedenie viel in 286 voor. Een 
legioen soldaten van 6666 man bestond geheel uit Christenen. 
Dat legioen, hot Thelnumenbe geheeten, omdat de mannen 
allen in Thebe geworven waren, kwam eindelijk bij den 
%eiser in Geniet eotdgen tijd schreef Ilie.ximianue een 
groet, algemeen offer uit, waarbij het geheele leger tegen- 
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woordig moest zijn. Al de soldaten moesten zweren, hem in 
de uitroeiing des Christendoms in Gallit behulpzaam te zijn. 
De soldaten ven dit legioen weigerden ruik race grawsame 
onderneming te steun werden zoo werden sij ellen wegens 
deze weigering ter dood gebracht. 

Alben — neer wier St Alben den naam ontving —was 
de eerste Britts.. martelaar. Toen hij nog afgodendienaar 
was, nam hij, daar hij zeer menschlievend was, e.en 
Christenprediker, Amphibelne geheeten, die om zijn geloof 
door emdge speurhonden vervolgd werd, in zijne woning op. 

Het vrome voorbeeld en de stichtelijke gesprekken van 
den vinehteling maakt. op Alben hart zeik meen diepen 
indrak, dat hij Christen werd. Toen Amphibelne vijanden 
vernamen, waar hij zieh onheil hield, kwamen zij nar 
Mimen hein, om hen, ten grijnen. Do edele goetheer, die 
zijnen vriend gnerne boorher men wilde, verruilde met hem 
van Moederen. Man bracht don gewaanden prediker voor 
den landvoogd, die nu besloten wee, Zijne wraak aan hem 
bot te vieren. Te dien einde liet hij hem voor het altaar 
brengen en eisehte, dat hij den goden zonde offeren. De 
edele Alben verklaarde onbeschroomd, een Christen In zijn. 
Daarvoor liet de landvoogd hem eerst gemeden en toen 
onthoofden. 

De eerwaarde Bede verhaalt ons, dat de beul bij deze gele. 
genheid plotseling tot het Christendom bekeerd werd en verlof 
vraagde, om Lf voor lef met Alben te mogen sterven. De 
laatste bede werd hem toegestaan, en zij werden beiden op 
den 22m Juni 287 door omen oeldnt onthuld te Vernlato, 
thans St. Alben, waar, tijdma Constantijn den Groeten, 
ter herinnering aan den martelaar, eene prachtige kerkgo. 
boeewd werd. 
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