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Judea, 66 n.C. 

 

Op onze hoge Stadsmuur richtten de boogschutters hun pijlen. Ik zag het, maar geloofde mijn               

ogen niet. Ik was daar in Judea geboren en zolang ik leefde, had de Garde op de Muur zich                   

nog nooit voor de volle laag schrap gezet. Net toen ik de eerste angst voelde opkomen,                

kraaide de haan van onze buurman. 

Drie keer. 

Tniyhe stond achter me, leunde naar me toe en fluisterde: 

‘De christenhonden in het westen spreken van verraad wanneer een haan drie keer kraait.’ 

‘Pff …’ deed ik spottend. Die christenen! 

Tniyhe noemde iedereen honden. Tenminste, iedereen die zich niet aan de wekelijkse            

Sabbat hield en tegen zijn zevende de vragen van de Seider nog niet uit het hoofd kende.                 1

Kortom, iedereen die niet zo Joods was als wij. 

‘Moet jij niet bidden?’ vroeg abba streng toen hij de trap afkwam en Tniyhe zag niksen. In                 2

de negentien jaren die mijn grote zus reeds op deze wereld had doorgebracht, had ze nog niet                 

veel gepresteerd en nooit staakte abba zijn pogingen om daar verandering in te brengen. 

‘Hah! Wie is hier nou de hond?’ goot ik nog wat olie op het vuur. 

‘Ik heb de chaverim beloofd dat ik hen zou helpen op de akkers,’ beweerde Tniyhe               3

gewichtig. Ze gaf mij een stiekeme knipoog. Zo wist ik dat ze abba een smoesje vertelde, en                 

eigenlijk met haar vriend ging rollebollen. Ik zweeg. 

‘Een man hoort op de akkers te werken,’ zuchtte abba. ‘een vrouw moet in de eerste plaats                 

haar gebeden kennen.’ 

‘Aylet kan wel bidden,’ zei Tniyhe snel en ze wees me aan. 

‘Aylet gaat vandaag de Rabbijnen helpen in Bays Hamikdosh,’ antwoordde abba. Dat was             

waar ook! Ik klopte gauw het meeste zand en stof van mijn afgedragen tuniek af, zei abba en                  

Tniyhe gedag en holde de straten op. 

Bovenop de Stadsmuur vuurden de boogschutters de eerste pijlen naar de buitenwereld. 

1 Het hoogtepunt van het Pesachfeest 
2 papa 
3 vrienden 

 



Ik kende de kneepjes van het vak, godzijdank. Bays Hamikdosh was onze grootste, mooiste              

en meest geheiligde Tempel. Daar mogen werken, was als een kus van Elohim zelve. Een               4

grotere eer bestond simpelweg niet. Dus stroopte ik de mouwen op. Ik tilde zware kandelaars,               

blonk het zilverwerk op, ordende perkamentrollen. Ik genoot van Elohim, die stil aanwezig             

was. Hij was bescheiden en een goede luisteraar. Velen zagen Hem als iemand die bevelen               

uitdeelde, die graag dictator speelde. Daar klopte niets van. Hij was heel kwetsbaar. 

Het wierook steeg me naar het hoofd en ik zette het op een giechelen. De Rabbijnen keken                 

verbaasd op uit hun Thorageschriften. Eerst rolden ze met hun ogen, maar algauw lachten ze               

mee. 

 

Abba was een doorwinterde Zeloot. Hij steunde de Garde op zijn eigen manier. Hij hielp de                

nachtwacht, trok er vaak op uit buiten de Stadsmuur en verkende de bossen. Hij durfde alles.                

Soms wilde ik dat ik net zo wilskrachtig was ingesteld als hij. Ik had het karakter van een                  

halve mossel. Zo zou ik niet overleven in de Joods-Romeinse Oorlog die al oud nieuws was in                 

de geschiedenisboeken, nog voor die bewuste middag, waarop hij daadwerkelijk uitbrak. De            

vijandige troepen baanden zich bijna moeiteloos een weg langs onze linie van boogschutters.             

Ze bestormden de Stadsmuur. Het meest miste ik abba’s tactische doorzicht op het moment              

dat de Romeinse soldaten Bays Hamikdosh overweldigden. 

Romeinen. Ik verstarde. 

Het waren echte Romeinse soldaten. Ze stichtten vuur, gooiden relikwieën aan diggelen.            

Rabbijn Tevye raakte omsingeld en werd neergestoken. Een jongeman met donkerblond haar            

en staalblauwe ogen diende de genadeslag toe. Rabbijn Naftuli werd half bewusteloos            

geslagen en vooraan in het vat met geurige oliën verdronken. Ik zag het gebeuren. Ik zag hem                 

spartelen tot hij stikte. Ik zag het bloed vloeien. Ik rook het vuur, dat de Tempel binnendrong                 

en me half versmachtte. Een andere soldaat dook naast me op, duwde me op de grond,                

schortte mijn tuniek op tot mijn buik en drong bij me binnen. Hij brandmerkte me van                

binnenuit. Ik schreeuwde, en Elohim schreeuwde mee. 

Plotsklaps sloeg het hoofd van de soldaat opzij. Zijn gezicht verloor alle kleur en hij bleef                

bewusteloos op me liggen. De jonge soldaat met de blauwe ogen en het donkerblonde haar               

sleurde hem van me af, vloekte iets in het Latijn en keek me verbouwereerd aan. Alsof ik                 

mezelf had verkracht. Ik piepte verwensingen en smeekbedes tot Elohim, terwijl ik haastig             

4 God 

 



mijn tuniek terug in orde bracht, overeind krabbelde en de Tempel uit vluchtte. De jonge               

Romein achtervolgde me. Onder mijn huid klampte ik me uit alle macht vast aan Elohim. 

 

Ik snelde een grote marktstraat in. Hij volgde me, hij bleef me volgen. Met zijn zware harnas,                 

zwaard en schild woog hij veel meer dan ik, maar hij haalde me in. Hij greep me bij m’n                   

schouders en schudde me door elkaar. 

‘Ik niet … vechten ga met …’ brabbelde hij. Ik schrok. Niet veel anderstalige volkeren               

namen de moeite om Hebreeuws te leren. Hoe het ook zij, zijn Hebreeuws was vreselijk. 

‘Je gaat niet met me vechten?’ corrigeerde ik hem. 

‘Inderdaad,’ hij nam me van kop tot teen in zich op, schatte me in en liet me voorzichtig                  

los. ‘ik vecht met soldaten. Niet met meisjes.’ 

‘De Rabbijnen waren ongewapend!’ 

‘Wat betekent Rabbijnen?’ vroeg hij verwonderd. 

‘De oude mannen in de Tempel.’ 

‘Oh …’ Als beschaamd sloeg hij zijn ogen neer. ‘Dat was me zo bevolen. Ik gehoorzaam                

bevelen, dat is wat soldaten doen.’ 

‘Weerloze burgers afslachten, dat is vooral wat Romeinen doen,’ snauwde ik. ‘Romeinse            

lafbekken!’ 

Ik wilde hem de rug toekeren, maar hij greep me bij m’n nekvel en sleurde me terug. Ik                  

jankte als een beest dat geofferd werd. 

‘Ik ben niet lafbekken,’ raaskalde hij. Nog een woord dat hij niet begreep. Ik zuchtte. Ik                

wilde naar huis, ik wilde dat Tniyhe me zou vasthouden en dat abba de ramen en de voordeur                  

dicht zou timmeren. ‘Ik ben Livius.’ 

‘Ik bedoelde niet dat je zo heet, idioot!’ blafte ik, al hoopte ik stiekem dat hij niet genoeg                  

Hebreeuws beheerste om dat te verstaan.  

Opeens werden zijn ogen troebel. Kende hij het woord ‘idioot’ dan toch? Waarom trok hij               

zich daar iets van aan? Onnatuurlijk, een man die huilde! 

‘Ik heet Aylet,’ zei ik langzaam. 

‘Aylet!’ hij leek blij, alsof hij al lang mijn naam wilde weten, ‘Aylet, ik ga niet met je                  

vechten. Je bent een meisje. Ik ga je beschermen.’ 

‘Alsjeblieft, zeg!’ 

‘Ik … Rome …’ 

 



‘Jaja, Rome!’ bitste ik. 

‘Rome … gaat Judea vermoorden … Joden, alle …’ Hij maakte een krakend geluid terwijl               

zijn wijsvinger langs zijn keel gleed. 

‘Abba …’ stamelde ik. Onthoofden? Wurgen? Doden. 

Dood. Abba.  

Tniyhe! 

Ik draaide me om en zette het op een lopen. Deze keer kon niets of niemand, hemel of                  

aarde, me tegenhouden. Elohim schuilde wanhopig in mijn hart. De arme ziel bibberde en ik               

hield Hem warm met de bonzende hitte van mijn angst. 

 

Pas veel later heb ik geleerd dat abba diezelfde dag gestorven is. Hij had met de andere                 

Zeloten een tunnel gegraven, onder de Stadsmuur door, hopend dat de naderende Romeinse             

troepen door de grond zouden zakken. Zover zijn ze nooit geraakt. De tunnel heeft het               

begeven onder het gewicht van de Stadsmuur. Toen is abba levend begraven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
‘Ze zullen je tot slaaf maken,’ voorspelde Livius. We zaten in kleermakerszit tegenover             

elkaar in een tent van blauwe tule. Een tent op wielen. Die werd volgens Livius altijd                

meegenomen door het Romeinse leger, ‘voor speciale doeleinden’. Hij had me Judea uit             

gesmokkeld, en onder het mom dat ik verhoord moest worden, me veilig langs de andere               

Romeinse soldaten gekregen. Nu waren we alleen en durfde ik weer te ademen. De tule was                

zacht en streelde mijn littekens. 

‘Wie zijn ‘ze’?’ 

‘Mijn superieuren.’ 

‘Wat gaan ze dan met me doen?’ 

‘Je verkopen op het Forum. Het marktplein van Rome. Dan word je vast gekocht door een                

boer, dan moet je bij hem op de akkers werken.’ 

De eerste tranen rolden over mijn wangen. Ik schudde moedeloos mijn hoofd. 

‘Een man hoort op de akkers te werken,’ formuleerde ik de wijze levensles van abba. ‘een                

vrouw moet in de eerste plaats haar gebeden kennen.’ 

‘Je past je wel aan,’ zei Livius stuntelig. Ik snotterde luid. 

‘Ik wil in Judea blijven!’ 

‘Dan word je gedood!’ 

‘Ik ga niet mee naar Rome!’ 

Livius dacht diep na. ‘Ik zal je kopen,’ stelde hij toen voor. Hij leek meteen vastberaden.                

‘Ik koop je op het Forum op. Ik heb mijn soldij van de afgelopen maanden opgespaard. Ik                 

koop je en leer je Latijn. Ik zal erop toezien dat je van Rome je thuis maakt.’ 

Ik wist niet wat hij bedoelde, maar steunde op zijn mysterie. Ik wilde leven. Leven voor                

abba, Tniyhe, de Zeloten. Ik wilde leven voor zij die stierven, genieten voor zij die               

crepeerden. Ik wilde Elohim een veilige thuishaven kunnen geven. 

‘Vanavond claim ik je als mijn trofee,’ vervolgde hij. ‘als je mijn oorlogsbuit bent, zullen               

de andere soldaten je met rust laten.’ 

‘Hoe gaat dat in z’n werk?’ 

‘Verdwijn tot vanavond in de velden. Kom na zonsondergang terug naar deze plek. Zorg              

dat je dan zo goed mogelijk opvalt op je weg naar de blauwe tent. Ik zal het nieuws al                   

verspreiden bij de mannen, maar ze mogen het zeker niet missen.’ 

‘Dat claimen … hoe gebeurt zoiets?’ 

 



Hij zweeg. Mijn hart begon weer te bonzen, maar mijn angst was volledig weg. Opeens               

voelde ik me helemaal veilig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rome, 70 n.C. 

 

In de velden wuiven de olijfbomen mee met de wind. Ik weet het, ik ben gisteren gaan kijken.                  

De natuur, die danst als de seizoenen zingen. Zo mooi, zo ongerept, zo vrij. Ik lig op m’n rug                   

in het gras van onze achtertuin. Ik kan toch zo genieten van de eerste zonnestralen … 

Ik schrik wakker wanneer een klein, warm lijfje zich met volle kracht op mijn buik stort. 

‘Ah, Dis !’ vloek ik en meteen sla ik een hand voor mijn mond. Kleine Livia kijkt                5

verschrikt op. 

‘Wat zegt mama nu, Livia!’ Ik knijp zacht in haar wangetjes en ze kirt, ‘Mama mag zulke                 

dingen niet hardop zeggen, hè.’ 

Livia schudt berispend haar hoofdje. Haar blonde, golvende lokken vliegen heen en weer             

op het ritme. Wat is mijn dochtertje toch prachtig. 

Ik heb haar trots vernoemd naar de jongeman die mij gered heeft. Die mij beschermde en                

die zich uiteindelijk dubbel en dik aan zijn ultieme belofte gehouden heeft. Ik heb me               

aangepast, nu spreek ik Latijn en ben ik een geaccepteerde, Romeinse vrouw. 

Mijn echtgenoot marcheert de tuin in. Telkens hij terugkeert na zijn wekelijkse wandeling             

over het Forum, komt hij nog even naast me zonnen. Tenminste, als Livia ons die rust gunt.                 

Geen tien wandelingen op het Forum zouden haar ooit kunnen vermoeien. 

‘Livia, meisje toch!’ roept hij onze richting uit. ‘Je weet dat je moeder niet gestoord wil                

worden wanneer ze ligt te zonnen!’ 

Livia friemelt ongemakkelijk aan haar nageltjes. Mijn echtgenoot volgt een pad tussen een             

paar lage bessenstruiken en zodra hij aan mijn zijde neerhurkt, mompel ik: 

‘Ik droomde het weer.’ 

‘Over …’ hij wenkt Livia. Die begint spontaan te blozen. Ze kent mijn droom. Ik droom                

hem steeds opnieuw. 

‘Ik zie dingen,’ mijmer ik en ik keer me naar onze dochter. Ze is nog maar vier, maar ze                   

zal groeien. Dat begrijpt een ieder. ‘ik zie dat je zal trouwen, Livia, en heus niet met de eerste                   

de beste. Jouw echtgenoot zal een keizer zijn.’ 

‘Een goede keizer?’ gist Livia en ze steekt plagerig haar tongetje uit.  

‘Een Romeinse keizer,’ licht ik toe. 

5 Afkorting van Hades, de Romeinse God van de Onderwereld 

 



‘Valt dat je zwaar?’ vraagt mijn echtgenoot. Ik schud mijn hoofd. Soms denk ik terug aan                

de dag dat Rome Judea platbrandde, dat mijn vader levend werd begraven en Bays              

Hamikdosh voor eeuwig vernietigd werd. Tniyhe zag ik nooit meer terug. Maar dat zal Livia               

nooit weten, en dat vind ik oké. 

‘Dat is het leven, en hoe het gaat,’ zeg ik enkel. ‘hoe het hoort te gaan. Nou, Livius,                  

nieuws van het Forum?’ 

 


