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Epiloog g 

EeuwigEeuwig huis. Een vertelling 

Aann de overzijde van de Tiber, die zich weerbarstig slingert langs de oude 
wijkenn van Rome, ligt even ten noorden van de Janusberg een rechte lijn. On-
wrikbaarr verbindt die de Pieterskerk met de Engelenburcht. Aan weerszijden 
verheffenn zich gietijzeren lantarens op witgepleisterde obelisken. Straat van 
Verzoeningg wordt de as genoemd. De naam herinnert aan een verbroede-
ringg die ooit tot stand kwam tussen de plaatsbekleder Gods en een landzieke 
Duce.. Breeduit glimt de straat, als statig zoenoffer uit een beklemmend 
verleden.. Op korte afstand van de Engelenburcht loopt een witglanzende 
bogenbrugg over in de sombere Corso Vittorio Emanuele. Deze hoofdstraat 
leidtt op haar beurt naar het hart van de stad: de Piazza Venezia. Vergevings-
gezindd slaat de Straat van Verzoening een brug tussen Kerk en Staat. Het 
alheiligee gaat onmerkbaar over in het profane: het onzegbare wordt zegbaar. 

Dee hele middag al stofwolken die vlaagsgewijs het uitzicht vertroebelen. 
Ikk knijp mijn ogen dicht. Het zand schuurt over mijn oogbol. Een man 
enn vrouw, allebei op leeftijd, hebben zich neergezet aan hetzelfde tafeltje 
tegenoverr mij. De man zit in een rolstoel. Weerloos vallen zijn armen 
langss zijn lichaam. Van tijd tot tijd wordt hij door de vrouw gevoerd. Ik 
kijkk naar zwaluwen die driftig langs de vaalbruine geverwanden scheren. 
Gaandewegg vinden zij hun toevlucht in uitsparingen onder de kroonlijsten. 
Aann de overzijde van de Straat van Verzoening bereidt de organist van een 
karmelietenkerkk zich voor op de avondmis. De klanken van het orgel dragen 
zachtt op de wind. Een stofwolk buitelt in de richting van de Pieterskerk. 

Voorr de zoveelste keer ben ik in Rome, denkbaar op zoek naar de raad-
selachtigee stilte die zich verbergt achter onze sterfelijkheid - een besef dat 
trouwenss pas langzaam tot me is doorgedrongen. 'De dood schijnt in Rome 
tee zijn geboren,' schreef Chateaubriand, zwervend door de Vaticaanse musea. 
Inn mijn speurtocht naar dit schemerdonker zijn twee vroegmiddeleeuwse 
heersers,, een paus en een keizer, mijn gidsen. In hun dagen werd het hard-
nekkigee zwijgen keer op keer verbroken. Met het grootste gemak mengden 
dee doden zich onder de mensen, en zochten stervelingen het gezelschap van 
dee gestorvenen. Zeker in Rome. De Eeuwige Stad is een verblindend mozaïek 
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vann waarheid en verdichtsel. Herinneringen zijn er veruitwendigd en als je 
niett oppast, vervaagt stilaan elk onderscheid tussen heden en verleden. 

i i i 

Inn korte tijd is de zon achter de toppen van de gevels verdwenen. Door het 
stoff  slenteren de laatste bezoekers van de Pieterskerk mijn terras voorbij. Ik 
stell  me voor hoe op dit moment de bronzen deuren van het godshuis stevig 
wordenn vergrendeld. Sanpietrini in grijze overjassen zijn er druk in de weer 
mett het schoonmaken van de basiliek. 

Dee oude man en vrouw tegenover me bewaren het stilzwijgen. De man 
draagtt een maatpak dat donker afsteekt tegen de zilverwitte chemisier van 
dee vrouw. Het lichtschijnsel van de lantarens geeft de indruk dat achter de 
obeliskenn niets bestaat. Op het gemarmerde tafelblad ligt het schrift met 
aantekeningenn over mijn middeleeuwse helden. 

Beidee bisschoppen, Petrus van Albano en Silvester van Porto, mochten 
dann wel voet bij stuk houden dat Romeinse aristocraten hen destijds, met 
hethet mes op de keel, hadden gedwongen te getuigen tegen het zielloze lichaam 
vann Formosus - daarmee had de zaak nog geen einde genomen. 

Afb.. ï. Jean Paul Laurens, Paus Formosus en Stefanus vi (1870) 
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Dee twee prelaten was het kennelijk ontschoten dat ze, lang voor het 
afschuwwekkendee dodengericht, in het bonte gezelschap van hoge clerici, 
edellieden,, lagere geestelijken en gewone stervelingen, naar de kerk van Porto 
warenn getogen. Daar hadden ze de elect Formosus tot paus uitgeroepen. In 
eenn feestelijke optocht had de menigte, onder het zingen van lofprijzingen 
enn aanheffen van hemelse koorgezangen, de nieuwe opperherder naar Rome 
gebracht.. Met diepgebogen hoofd was Formosus de heilige stoel van Petrus 
opgekrabbeld.. Ootmoedig hadden de aanwezigen de voeten van de kersverse 
kerkvorstt gekust. Petrus van Albano had als eerste de benedictio papae 
gedeclameerd.. In zijn gebeden had hij God gevraagd Formosus rijkelijk 
vann Zijn genade te voorzien. 

Maarr dat alles waren hij en Silvester gemakshalve vergeten. Evenmin 
wildenn beide hoogwaardigheidsbekleders graag herinnerd worden aan hun 
roll  gedurende dat verschrikkelijke concilie, die horrenda synodus, waarvan 
dee bronnen spreken. Toch logen de feiten er niet om. Natuurlijk droeg 
pauss Stefanus, die zijn aardse bestaan aan een Romeinse presbyter had 
tee danken en door Formosus zelf tot bisschop van Anagni was gewijd, 
dee laatste verantwoordelijkheid. Hij had immers toestemming gegeven het 
lij kk van zijn voorganger uit de sarcofaag te lichten. Trouwens: Was het 
geenn teken van goddelijke voorzienigheid geweest dat de verraders het 
lichaamm in ongeschonden staat hadden aangetroffen, zoals dat enkel de 
heiligee martelaren was vergund? 

Opp bevel van Stefanus hadden de huichelaars Formosus omhangen met 
pauselijkee gewaden en hem op de katheder van de heilige Petrus geplaatst. 
Petruss van Albano en Silvester van Porto hadden niet slechts toegekeken. 
Driee dagen lang hielden zij een gloeiend requisitoir, terwijl een eenvoudige 
enn onbelezen diaken de verdediging op zich moest nemen. Daar stonden 
zee dan, oog in oog met de dode, voor wie ze indertijd hadden gebeden en 
wienss voeten ze hadden gekust - en dat alles in het verzengende besef dat het 
dee levenden niet aangaat te oordelen over de levenlozen, omdat het gericht 
overr de doden is voorbehouden aan de hoogste Schepper. 

Dee uitkomst van de Lijkensynode had al bij voorbaat vastgestaan. For-
mosuss werd ten laste gelegd dat hij bij de aanvaarding van zijn pausschap 
eenn oude regel had overtreden, volgens welke een bisschop zijn zetel nooit 
mochtt inwisselen voor een andere. De verbintenis van bisschop en volk 
wass immers onontbindbaar als de liefde tussen echtelieden. Aangespoord 
doorr een opgewonden menigte had Formosus, tegen zijn zin, het bisdom 
Portoo verruild voor dat van Rome. Daarom werd hij nu door Petrus en 
Silvesterr als invasor bestempeld. Met bevende stem had de diaken hier nog 
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tegenn ingebracht dat negen jaar vóór de uitverkiezing van Formosus, ook 
Marinus,, bisschop van Caerae, tot primaat was verheven. Dat paus Stefanus 
zelff  het verbod had overtreden, daarover had hij zich wijselijk in stilzwijgen 
gehuld. . 

Maarr wat alles in een ander daglicht stelde, was de wetenschap dat 
tijdenss Formosus' pausschap geen sterveling over die bisdomwisseling had 
gesprokenn - ook Petrus en Silvester hadden er geen woord aan vuil gemaakt. 

Aann het einde van de derde gerechtsdag werd Formosus, als verwacht, 
schuldigg bevonden en onmiddellijk uit zijn ambt gezet. Alle besluiten die 
tijdenss zijn pontificaat waren genomen, werden opgeschort. Clerici die door 
hemm waren gewijd, verloren hun waardigheid. Nihil habuit, nihil dedit, 'niets 
heeftt hij bezeten, niets heeft hij gegeven', weerklonk het in de basiliek. 

Mett duivels genoegen namen de verraders Formosus zijn apostolische 
amictusamictus af. Over het boetekleed dat hij tijdens zijn leven gewoon was te 
dragen,, kreeg hij een lekenmantel aangegord. Daarna hakten ze enkele 
vingerss van zijn rechterhand - dezelfde vingers waarmee hij ontelbare keren 
dee pauselijke zegen had gegeven. Met veel misbaar werd hij de basiliek 
uitgesleurd.uitgesleurd. Korte tijd vond de ongelukkige rust op een kerkhof dat was 
ingerichtt voor vreemdelingen. Maar toen vrome lieden uit alle streken de 
kerkvorstt ter plaatse hun eerbied wilden betonen, liet Stefanus het lij k 
nogmaalss opgraven om het in de Tiber te werpen - een vernedering die 
vroegerr heidense keizers als Vitellius en Elegabalus ten deel was gevallen. 

in n 

Achtelooss gooit de vrouw haar sigarettenpeuk op het plaveisel. Met een 
schouderbewegingg die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, maakt ze 
aanstaltenn op te stappen. 

'Magg ik voorstellen, Giuseppe De Carlo Crescimbene.' De man in de 
rolstoell  ademt zwaar. Ik leg mijn schrift met aantekeningen opzij. 'En zij is 
mijnn zuster Lucia.' De oude vrouw pakt haar hoed die is afgezet met een 
rouwfloers. . 

'Hett leven is een droom die nooit ophoudt,' mompelt de man, terwijl hij 
zijnn hoofd buigt. 'Maar vandaag is het de feestdag van Sint Sebastiaan. U 
kentt toch het verhaal van zijn lijden?' 

Dee vrouw heeft haar hoed opgezet. Uitstel van vertrek lijk t niet meer 
mogelijk.. Dat is ook de grijsaard niet ontgaan, want met een snelle beweging 
vann de voet blokkeert hij de rolstoel. 
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'Weett u, meneer,' de stem van de vrouw klinkt hees. 'Zo gaat het altijd. 
Hijj  gedraagt zich als het hoofd van de wereld, en dat in zijn toestand, op de 
sterfdagg van zijn moeder, wat zeg ik, van ónze moeder, want zij is ook mijn 
moeder.' ' 

Dee man kijkt me aan met verwilderde blik. 
'Hett is onbestaanbaar. Het hele jaar door sluit ze me op in een verduisterde 

zolderkamer.. Een keer per jaar, op de feestdag van Sebastiaan, mag ik dat 
voorgeborchte,, dat eeuwig huis ontsnappen. Dat verwacht iemand toch niet 
vann zijn zuster?' Een geheimzinnige lach speelt om zijn mond. 

Beheerstt trapt de vrouw de rolstoel van de rem. Met stoten duwt ze het 
gevaartee voor zich uit. Het hoofd van de wereld kijkt me gebroken aan, als 
wass zijn lichaam doorzeefd met duizend pijlen. 

'UU kent het verhaal van zijn lijden?,' roept hij me na. 
Drukk en snel sprekend beweegt het paar zich schoksgewijs over de Straat 

vann Verzoening in de richting van de Engelenburcht, naar de witglanzende 
bogenbrugg die ongemerkt overgaat in de sombere Corso Vittorio Emanuele. 

Ineenss dringt het tot me door dat de organist van de kerk aan de overkant 
iss opgehouden met spelen. Ik kijk naar de smeulende peuk die ik in een 
draaiendee beweging uitdoof met de punt van mijn schoen. 

IV V 

Dee ontmoeting met zijn illustere voorganger in het rijk der schimmen 
zouu de kroon op zijn werk zijn - zo had keizer Otto het zich althans voor-
gesteld. . 

Vierr jaar tevoren was hij voor het eerst, door een bouwvallige stadspoort, 
Romee binnengewandeld. Hij had er vriendschap aangeknoopt met twee 
ballingen,, bisschoppen die uit hun diocees waren verjaagd. Gerbert, de 
erudietee aartsbisschop van Reims, mijmerde graag over de vestiging van 
Godss stad op aarde, waarover hij bij Augustinus had gelezen. Wandelend 
overr de disabitato, besprak hij met Otto de lotgevallen van het oude Romeinse 
rijk .. De lange avonden vertoefde de keizer het liefst op de Aventijnse heuvel 
inn de nabijheid van zijn vriend Adalbert, bisschop van Praag, die zich als 
monnikk de strengste tuchtiging oplegde. Ze zagen zichzelf als isapostobi, de 
gelijkenn der apostelen. Te midden van de ruïnes op de Palatijn, verblijfplaats 
vann de oude keizers, had Otto zijn paleis laten bouwen. Zijn ministers en 
hofbeambtenn sprak hij er aan met oude en eerbiedwaardige Latijnse titels. De 
maandenn die hij in de eeuwige stad had doorgebracht, waren ongetwijfeld 
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dee gelukkigste van zijn leven. Met weemoed dacht hij terug aan het paasfeest, 
datdat hij tot tweemaal toe in de heilige stad had gevierd. 

Maarr na de dood van Adalbert, die Rome vaarwel had gezegd om het 
martelaarschapp in afgelegen en onherbergzame streken te vinden, was de 
wereldd voor Otto niet meer dezelfde. Een bezoek aan het graf van zijn 
vriend,, die volgens plechtige uitspraak de gemeenschap van heiligen was 
binnengetreden,, en een ontmoeting met de schimmige gestalte van zijn 
voorgangerr konden misschien troost verschaffen. In Gniezno aangekomen, 
hadd hij gezien hoe het gebeente van Adalbert uit de sarcofaag was geheven. 
Eenn arm van de heilige had hij ten geschenke gekregen. Een deel van de 
reliekk schonk hij aan de kerk van Aken, het andere zou hij meevoeren naar 
Rome,, waar hij op het Tibereiland een aan zijn medeapostel gewijde kerk 
liett oprichten. Zo kon de heilige in beide plaatsen over hem waken. 

Vann Gniezno vertrok keizer Otto naar Aken waar hij voet zette in de palts-
kapel.. In diezelfde kapel was hij als driejarige knaap tot koning gekroond. 
Inn de kerk bevond zich het graf van een geweldenaar die bijna tweehonderd 
jaarr na zijn dood nog altijd ontzag inboezemde: Karel de Grote. De precieze 
liggingg was niet meer bekend. Maar na drie dagen van vasten trof Otto het 
graff  aan op de plek die hem in een droom was gewezen. Samen met twee 
bisschoppenn en een graaf daalde hij af in de grafkelder. 

Hett gerucht dat Otto het graf van Karel de Grote had geopend, verspreidde 
zichh als een lopend vuur. Veel geestelijken meenden dat 's keizers handelwijze 
inn strijd met het geloof was. Zij voorspelden dat Otto niet lang na deze 
gebeurtenissenn ernstig ziek zou worden. Ook werd beweerd dat de dode 
keizerr de levende had ingefluisterd dat hij zonder erfgenamen zou sterven. 

v v 

'Dee absolute vloeibaarheid van het bestaan.' Het schiet me maar niet te 
binnenn wie dat schreef. In de kilte van de avond duizelt het voor mijn ogen. 
Hett terras is vrijwel verlaten. Af en toe dendert een stadsbus over het asfalt. 
Dee Straat van Verzoening keert zich van de wereld af. 

Ikk probeer de losse stukken van mijn geheugen in elkaar te schuiven tot 
eenn passend geheel. De gedachte dat gloedvolle momenten stilaan zullen 
vervagenn tot uitgedoofde en kleurloze herinneringen... alsof er niets is 
gebeurd.. In lange doorwaakte nachten word ik beangstigd door het idee 
datdat ik mijn eigen leven sta over te doen. Als in een eeuwige wederkeer van 
hetzelfde... . 
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Onontkoombaree vragen die me afmatten in hun eindeloze cirkelgang. 
Vragenn de gestorvenen om een helderziende die stem geeft aan hun gedach-
ten?? Hebben de levenden het recht te oordelen over de doden? Trouwens, 
bestaatt er wel zoiets als het verleden? Op zijn best kun je de ene voorstel-
lingg vergelijken met een andere. 'Ich sehe nicht die Vergangenheit, sondern 
nurr ein Bild der Vergangenheit,' schreef Wittgenstein. Kon ik me met die 
gedachtee niet beter verzoenen? 

Voorr paus Formosus en keizer Otto was de Eeuwige Stad hun eeuwig huis 
geweest.. Enige tijd nadat het levenloze lichaam van Formosus in de Tiber 
wass geworpen, spoelde het aan land, waarna het heimelijk door een monnik 
terr aarde werd besteld. Nog hetzelfde jaarr werd het gebeente voor een derde 
maall  opgraven en, gehuld in pauselijke gewaden, bijgezet in de Pieterskerk. 

Keizerr Otto was, na de ontmoeting met de machtige gestalte van zijn 
voorganger,, teruggekeerd in zijn geliefde stad. Hij was er zich steeds meer een 
vreemdee gaan voelen. Opgejaagd als een stuk wild vond hij een schuilplaats 
bijj  de berg Soracte, waar hij op tweeëntwintigjarige leeftijd insliep. Over 
dee Alpen werd zijn lichaam naar de paleiskerk van Aken vervoerd, waar het 
naastt dat van Karel de Grote te ruste werd gelegd. Vandaar torsten jakobijnen, 
inn de nadagen van de Revolutie, de lijkkist in de richting van hun hoofdstad. 
Overr 's keizers laatste rustplaats is sindsdien niets meer vernomen. 

Zoalss in de tijd van Formosus en Otto de grenzen tussen sterfelijkheid en 
onsterfelijkheidd vervaagden, lijken heden en verleden te vervliegen in een 
oneindigg niets. Gedurende het kadaverconcilie hadden Formosus' aanklagers 
dee dode zijn apostolische schouderdoek aangegord, als was hij nog in leven. 
Enn bij Otto's bezoek aan het graf van Karel de Grote troonde de overleden 
keizerr op zijn zetel, ceu vivus, 'als een levende'. Misschien verpersoonlijkte 
keizerr Otto het woord van de Apostel: 'Ik weet van die mens dat hij weggerukt 
werdd naar het paradijs en er onzegbare woorden heeft gehoord, die het een 
menss niet geoorloofd is uit te spreken.' Keizer Otto zou de stilte in elk geval 
nooitt meer verbreken. 
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Exit Exit 

Dee stad is veranderd. Bedolven onder een laag stof die gestaag aanzwelt. 
Overr honderd jaar zullen nieuwsgierigen het gruis afschrapen en de stad 
opnieuww uitgraven. Sommigen proberen zich dan welgemoed een beeld van 
hethet verleden te vormen. Maar de meesten zullen alles wat denkbeeldig is 
afwijzen.. Zij laten de stad waarvoor zij is. Nimmer betreden ze het paradijs 
omom er de onzegbare woorden te horen, die geen mens mag uitspreken. 

%% önd. 

Afb.. 2. Pugin, Het einde 


