
Conclaaf; Robert Harris [PS] 1e proef pag 3

Robert Harris

Conclaaf

vertaald door reintje ghoos en  

jan pieter van der sterre

2016

amsterdam



Conclaaf; Robert Harris [PS] 1e proef pag 5

Aantekening van de schrijver

Hoewel ik omwille van de authenticiteit in deze hele roman ge-

bruik heb gemaakt van bestaande titels als ‘aartsbisschop van Mi-

laan’ en ‘deken van het college van kardinalen’, heb ik die toegepast 

zoals iemand over een fictieve Amerikaanse president of Britse 

premier zou kunnen schrijven. Het was niet de opzet dat de figuren 

die ik heb gecreëerd om deze functies te vervullen enige gelijkenis 

zouden vertonen met de huidige bekleders van die functies; als ik 

me daarin heb vergist, als er weleens toevallige overeenkomsten 

zijn, bied ik daarvoor mijn excuses aan. Ook is de overleden Hei-

lige Vader zoals hij wordt geschilderd in Conclaaf ondanks bepaal-

de oppervlakkige gelijkenissen niet bedoeld als een portret van de 

huidige paus.
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‘Het leek mij verstandiger niet samen met de andere kardinalen 

te eten. Ik at in mijn kamer. In de elfde kiesronde werd ik tot paus 

verkozen. O, Jezus, ik kan herhalen wat Pius xii zei toen hij was 

verkozen: “Wees mij genadig, Heer, U die vol genade zijt.” Het is 

een soort droom, zou je zeggen en toch is het tot mijn dood de 

gewichtigste werkelijkheid van heel mijn leven. Dus ik ben bereid, 

Heer, “om met U te leven en te sterven”. Ongeveer driehonderddui-

zend mensen klapten me toe toen ik op het balkon van de Sint-Pie-

ter stond. Door de booglampen zag ik alleen maar een amorfe, 

wemelende massa.’

 Paus Johannes xxiii, dagboekaantekening, 28 oktober 1958

‘Ik leefde eenzelvig, maar nu wordt mijn eenzelvigheid totaal en 

angstwekkend. Vandaar mijn verwarring, een soort duizeligheid. 

Als een standbeeld op een sokkel, zo leef ik nu.’

 Paus Paulus vi
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1 
 
 

Sede vacante

Even voor tweeën in de ochtend verliet kardinaal Lomeli zijn ap-

partement in het Paleis van het Heilig Officie en liep haastig door 

de donkere kloostergangen van het Vaticaan naar het slaapvertrek 

van de paus.

 Onderweg bad hij: O Heer, hij heeft nog zoveel te doen, terwijl al 

mijn nuttige werk in dienst van U voltooid is. Hij is geliefd, terwijl ik 

vergeten ben. Spaar hem, Heer. Spaar hem. Neem mij in zijn plaats.

 Moeizaam liep hij over de kasseien omhoog naar de Piazza Santa 

Marta. De Romeinse lucht was zacht en heiig, maar hij bespeurde 

de eerste vage kilte van de herfst erin. Het regende licht. Aan de 

telefoon had de prefect van het Pauselijk huis zo panisch geklon-

ken dat Lomeli verwachtte op een infernaal tafereel te zullen stui-

ten. Maar het bleek ongewoon stil op de piazza, afgezien van een 

eenzame ambulance, die op een discrete afstand stond geparkeerd 

en waarvan het silhouet zich aftekende tegen de met schijnwerpers 

verlichte zuidkant van de Sint-Pieter. In de ambulance brandde 

licht, de ruitenwissers zwiepten heen en weer, en van dichtbij kon 

hij de gezichten van de chauffeur en zijn bijrijder onderscheiden. 
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De chauffeur zat te telefoneren met een mobieltje en er ging een 

schok door Lomeli heen toen hij besefte: ze zijn niet gekomen om 

een zieke naar het ziekenhuis te transporteren, ze zijn gekomen om 

een lijk te halen.

 Bij de ingang van Casa Santa Marta salueerde de Zwitserse wacht 

door een wit gehandschoende hand naar een helm met rode veren 

te brengen. ‘Eminentie.’

 Knikkend naar de auto zei Lomeli: ‘Wilt u er alstublieft voor zor-

gen dat die man niet met de media belt?’

 In het gastenverblijf hing een sobere, antiseptische sfeer, als in 

een privékliniek. Meer dan tien priesters stonden verspreid in de 

witmarmeren hal, van wie er drie in kamerjas waren. Ze hadden 

een verbijsterde blik in de ogen, alsof er brandalarm had geklon-

ken en ze niet precies wisten wat de regels waren om daarop te 

reageren. Lomeli aarzelde toen hij op de drempel stond, voelde iets 

in zijn linkerhand en zag dat hij zijn rode kalotje omklemde. Hij 

kon zich niet herinneren dat te hebben meegepakt. Hij vouwde het 

open en legde het op zijn hoofd. Zijn haar voelde enigszins voch-

tig. Een Afrikaanse bisschop probeerde hem op weg naar de lift 

staande te houden, maar Lomeli knikte hem enkel toe en liep door.

 Het duurde eindeloos voordat de lift verscheen. Hij had de trap 

moeten nemen. Maar hij was te veel buiten adem. Hij voelde de 

blikken van de anderen in zijn rug. Hij zou iets moeten zeggen. 

Daar was de lift. De deuren schoven open. Hij keerde zich om en 

stak een zegenende hand omhoog.

 ‘Bidden,’ zei hij.

 Hij drukte op de knop voor de tweede verdieping; de deuren 

gingen dicht en hij begon omhoog te gaan.

 Als het Uw wil is om hem bij U te roepen en mij achter te laten, geef 

me dan ten minste de kracht om een toeverlaat voor anderen te zijn.

 In de spiegel zag zijn ingevallen gezicht onder het gele licht er 

grauw en vlekkerig uit. Hij snakte naar een teken, naar een inge-
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ving die kracht gaf. De lift kwam met een ruk tot stilstand, maar 

zijn maag leek te blijven stijgen; hij moest de metalen leuning vast-

grijpen om zijn evenwicht te hervinden. Hij herinnerde zich hoe 

hij in de begintijd van het pausdom van de Heilige Vader precies 

in diezelfde lift had gestaan en dat er twee al wat oudere mons-

eigneurs instapten. Overweldigd door de lijfelijke aanwezigheid 

van Christus’ vertegenwoordiger op aarde vielen ze meteen op hun 

knieën, waarop de paus in de lach schoot en zei: ‘Maakt u zich geen 

zorgen, sta op, ik ben gewoon een oude zondaar, niet beter dan u 

beiden...’

 De kardinaal stak zijn kin in de lucht: zijn masker als hij on-

der de mensen was. De deuren gingen open. Een dik gordijn van 

donkere pakken spleet in tweeën om een doorgang voor hem te 

maken. Hij hoorde een van de beveiligingsagenten in zijn mouw 

fluisteren: ‘De deken is aangekomen.’

 Op de overloop stonden in een schuine lijn voor de pauselijke 

suite drie nonnen van de Liefdezusters, die elkaars hand vasthiel-

den en huilden. Aartsbisschop Woźniak, de prefect van het Pause-

lijk huis, kwam hem tegemoet. Achter zijn stalen bril waren zijn 

vochtige, grijze ogen gezwollen. Hij hief zijn handen in de lucht en 

zei hulpeloos: ‘Eminentie...’

 Lomeli legde zijn handen op de wangen van de aartsbisschop en 

drukte zacht. Hij voelde de stoppelkin van de jongere man. ‘Janusz, 

met jouw aanwezigheid was hij erg gelukkig.’

 Een andere bodyguard – of misschien was het een begrafenison-

dernemer; beide beroepen kleedden zich nagenoeg hetzelfde – hoe 

dan ook, een andere persoon in het zwart deed de deur naar de 

suite open.

 De kleine zitkamer en nog kleinere slaapkamer erachter stonden 

vol mensen. Toen Lomeli achteraf een lijst opstelde kwam hij tot 

meer dan twaalf namen van aanwezigen, de beveiliging niet mee-

gerekend – twee artsen, twee privé-secretaressen, aartsbisschop 
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Mandorff, die het hoofd was van het Bureau voor de liturgische 

vieringen van de paus, minstens vier priesters van de Apostolische 

kamer, Woźniak, en natuurlijk de vier hoogste kardinalen van de 

katholieke Kerk: Aldo Bellini, minister van Buitenlandse Zaken; 

Joseph Tremblay, de kamerheer of ‘camerlengo’ van de Heilige 

Stoel; Joshua Adeyemi, kardinaal-grootpenitentiarius of hoogste 

biechtvader; en hijzelf, als deken van het college van kardinalen. 

In zijn ijdelheid had hij gedacht als eerste opgeroepen te zijn; in de 

praktijk was hij de laatste, zag hij nu.

 Hij liep achter Woźniak aan naar de slaapkamer, die hij voor 

het eerst van binnen te zien kreeg. Tot dan toe waren de grote 

dubbele deuren altijd dicht geweest. Het pauselijke bed, dat uit de 

renaissance stamde, stond met het voeteneind naar de zitkamer; 

er hing een crucifix boven. Het bed was vierkant, van hoogglan-

zend eikenhout, en veel te groot voor de kamer; die er bijna geheel 

door in beslag werd genomen. Het zorgde voor het enige vleugje 

pracht en praal in de suite. Bellini en Tremblay zaten met gebogen 

hoofd geknield naast het bed. Hij moest over hun kuiten stap-

pen om bij de kussens te komen, waar de paus een beetje rechtop 

was gezet; zijn lichaam lag verborgen onder de witte sprei en zijn 

handen waren gevouwen op zijn borst boven zijn sobere ijzeren 

borstkruis.

 Lomeli was niet gewend de Heilige Vader zonder bril te zien. Die 

lag opgevouwen op het nachtkastje naast een aftands reiswekker-

tje. Het montuur had twee rode vlekken achtergelaten aan weers-

zijden van de neusbrug. Het gezicht van doden zag er in Lomeli’s 

ervaring vaak slap en wezenloos uit. Maar dit gezicht leek alert, 

bijna geamuseerd, alsof het leven halverwege een zin in de rede 

was gevallen. Toen Lomeli zich vooroverboog om een kus op het 

voorhoofd te drukken, zag hij een vage witte tandpastavlek bij de 

linkermondhoek; ook bespeurde hij een pepermuntgeur en een 

vleugje bloemenshampoo.
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 ‘Waarom heeft Hij u tot Zich geroepen terwijl u nog zoveel wil-

de doen?’ fluisterde hij.

 ‘Subvenite, Sancti Dei...’

 Adeyemi hief de liturgie aan. Lomeli besefte dat ze op hem had-

den gewacht. Voorzichtig knielde hij op de glanzend geboende 

parketvloer. Hij vouwde zijn open handen om te bidden en legde 

ze op de zijkant van de bedsprei. Hij begroef zijn gezicht in zijn 

handpalmen.

 ‘... occurrite, Angeli Domini...’

 ... Kom hem te hulp, heiligen Gods; spoed hem tegemoet, enge-

len van de Heer... De diepe basstem van de Nigeriaanse kardinaal 

galmde door het kleine kamertje.

 ‘... Suscipientes animam eius. Offerentes eam in conspectu Altissi-

mi...’

 ... Neem zijn ziel op en geleid die voor het aangezicht van de Al-

lerhoogste... De woorden gonsden zonder betekenis in zijn hoofd, 

iets wat hem steeds vaker overkwam. Ik roep tot U, o God, maar U 

antwoordt niet. Het laatste jaar leed hij aan een soort spirituele sla-

peloosheid, een soort luidruchtige storing waardoor hij verstoken 

bleef van de gemeenschap met de Heilige Geest, die hij ooit heel 

natuurlijk kon bereiken. En net als bij slapen gold bij bidden: hoe 

heviger het verlangen ernaar, hoe meer het je uit de weg ging. Hij 

had de Heilige Vader zijn crisis bij hun laatste ontmoeting opge-

biecht, toestemming gevraagd Rome te verlaten, zijn verplichtin-

gen als deken op te geven en zich terug te trekken in een klooster-

orde. Hij was vijfenzeventig, de leeftijd om met pensioen te gaan. 

Maar de Heilige Vader was onverwacht streng voor hem geweest. 

‘Sommigen zijn geroepen om herders te zijn en anderen zijn no-

dig om de boerderij te leiden. Jouw rol is niet die van een priester. 

Jij bent geen herder. Jij bent een manager. Denk je dat het voor 

mij makkelijk is? Ik heb jou hier nodig. Maak je geen zorgen. God 

komt wel weer bij je terug. Dat doet Hij altijd.’ Lomeli was gekwetst 
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– een manager, ziet hij me zo? – en het afscheid was kil geweest. Dat 

was de laatste keer dat hij hem had gezien.

 ‘... Requiem aeternam dona ei, Domine: et lux perpetua luceat ei...’

 ... Schenk hem eeuwige rust, Heer, en laat het eeuwige licht op hem 

schijnen...

 Nadat de liturgie was opgezegd, bleven de vier kardinalen in stil 

gebed rond het sterfbed zitten. Een paar minuten later draaide Lo-

meli zijn hoofd een stukje opzij en deed zijn ogen half open. Achter 

hen in de zitkamer zat iedereen geknield en met gebogen hoofd. 

Hij drukte zijn gezicht weer in zijn handen.

 Het stemde hem verdrietig dat hun langdurige samenwerking 

zo in mineur moest eindigen. Hij probeerde zich te herinneren 

wanneer het was gebeurd. Twee weken geleden? Nee, een maand, 

17 september om precies te zijn, na de herdenkingsmis voor het 

verschijnen van de stigmata van Sint-Franciscus; sinds de paus was 

verkozen had hij nog nooit zo’n lange periode zonder privéaudiën-

tie meegemaakt. Misschien had de Heilige Vader al gevoeld dat zijn 

dood naderde en dat zijn missie niet zou worden voltooid; mis-

schien verklaarde dat die voor de paus ongebruikelijke irritatie?

 In de kamer was het muisstil. Lomeli vroeg zich af wie er als 

eerste een eind zou maken aan de meditatie. Hij vermoedde dat 

het Tremblay zou zijn. De Frans-Canadees had altijd haast, een ty-

pische Noord-Amerikaan. En inderdaad, al na enkele ogenblikken 

zuchtte Tremblay; het was een lange, theatrale, haast extatische uit-

ademing. ‘Hij is bij God,’ zei hij en hij strekte zijn armen uit. Lome-

li dacht dat hij een zegen zou gaan uitspreken, maar nee, het gebaar 

was een teken voor twee van zijn assistenten uit de Apostolische 

kamer om het slaapvertrek binnen te komen en hem op de been te 

helpen. Een van beiden droeg een zilveren kistje.

 ‘Eerwaarde Woźniak,’ zei Tremblay terwijl iedereen overeind be-

gon te komen, ‘zou u zo vriendelijk willen zijn me de ring van de 

Heilige Vader te brengen?’
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 Lomeli stond op met knieën die kraakten na zeven decennia 

constant knielen. Hij drukte zich tegen de muur om de prefect van 

het Pauselijk huis de gelegenheid te geven langs hem te schuiven. 

De ring ging niet makkelijk van de vinger af. De arme Woźniak, 

zwetend van opgelatenheid, moest hem heen en weer wrikken over 

de knokkel. Maar uiteindelijk kreeg hij de ring los en droeg hem in 

zijn handpalm voor zich uit naar Tremblay, die een schaar uit het 

zilveren kistje nam – het leek een soort gereedschap om uitgebloei-

de rozen weg te knippen, dacht Lomeli – en het zegel van de ring 

tussen de bladen klemde. Hij kneep hard, grimassend van inspan-

ning. Plotseling knapte er iets en was het metalen schijfje met de 

afbeelding van Petrus die een visnet binnenhaalt gebroken.

 ‘Sede vacante,’ kondigde Tremblay aan. ‘De troon van de Heilige 

Stoel is vacant.’

Lomeli stond een poosje met zijn blik op het bed te mediteren over 

het afscheid en hielp Tremblay een dunne witte sluier over het ge-

zicht van de paus leggen. De dodenwake viel uiteen in fluisterende 

groepjes.

 Hij liep de zitkamer weer in. Hij vroeg zich af hoe de paus 

het al die jaren had uitgehouden, niet alleen het leven met ge-

wapende lijfwachten om zich heen, maar ook het leven in die 

ruimte. Vijftig anonieme vierkante meter, met een inrichting die 

afgestemd was op het inkomen en de smaak van een doorsnee 

handelsreiziger. Iets persoonlijks was er niet te ontdekken. Licht 

citroengele muren en gordijnen, en een parketvloer om makkelijk 

schoon te maken. Een tafel van dertien in een dozijn, een bureau, 

en verder een bank en twee fauteuils met schelpvormige rug en 

bekleed met een blauw, afwasbaar materiaal. Zelfs de donkere 

houten bidstoel verschilde niet van een honderdtal andere bid-

stoelen in het gastenverblijf. De Heilige Vader had hier als kardi-

naal verbleven voor het conclaaf dat hem tot paus had verkozen 
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en was er nooit meer uit weggegaan: één blik op het luxueuze 

appartement waarop hij recht had in het Apostolisch paleis, in-

clusief bibliotheek en privékapel, was genoeg geweest om op de 

vlucht te slaan. Zijn oorlog met de oude garde van het Vaticaan 

was exact daarmee begonnen, met die kwestie, op zijn eerste dag. 

Toen enkele leiders van de curie bezwaar hadden gemaakt tegen 

zijn beslissing omdat die niet zou passen bij de waardigheid van 

een paus, had hij hun als schoolkinderen Christus’ les aan Zijn 

discipelen voorgehouden: Neem niets mee voor uw reis, geen staf, 

geen tas, geen brood, geen geld; en neem niet twee tunica’s mee. 

En per slot waren ze mensen, dus vanaf dat ogenblik hadden ze 

elke keer dat ze naar huis gingen, dus naar hun riante officiële 

appartementen, zijn verwijtende blik op zich voelen rusten. Dat 

hadden ze hem kwalijk genomen, per slot waren ze mensen.

 Bellini, de minister van Buitenlandse Zaken, stond met zijn rug 

naar de kamer bij het bureau. Zijn ambtsperiode was afgelopen 

met het breken van de vissersring, en zijn lange, magere, ascetische 

lichaam, dat hij gewoonlijk zo recht hield als een Italiaanse popu-

lier, zag eruit alsof het tegelijk met de ring was geknakt.

 Lomeli zei: ‘Beste Aldo, ik vind het vreselijk.’

 Hij zag dat Bellini naar het reisschaakspel stond te kijken dat de 

Heilige Vader meestal met zich meedroeg in zijn aktetas. Hij streek 

met een lange, bleke wijsvinger over de piepkleine rode en witte 

plastic stukken, die in een ingewikkelde stand midden op het bord 

door elkaar stonden, opgesloten in een cryptische slag die nu nooit 

zou worden uitgevochten. Bellini zei afwezig: ‘Denk je dat iemand 

het erg zou vinden als ik dit meenam, als aandenken?’

 ‘Ik weet zeker van niet.’

 ‘We schaakten vrij vaak aan het eind van de dag. Hij zei dat het 

hem hielp tot rust te komen.’

 ‘Wie won er?’

 ‘Hij. Altijd.’
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 ‘Neem maar mee,’ drong Lomeli aan. ‘Hij was meer op jou ge-

steld dan op wie ook. Hij zou hebben gewild dat jij het had. Neem 

maar mee.’

 Bellini keek om zich heen. ‘Ik neem aan dat het een kwestie is 

van wachten en toestemming vragen. Maar onze ijverige camer-

lengo lijkt op het punt te staan het appartement te verzegelen.’

 Hij knikte naar de plaats waar Tremblay en de priesters uit zijn 

gevolg bijeenstonden rond de salontafel en al het materiaal uitstal-

den dat hij nodig had om aan de deuren te bevestigen: rood lint, 

lak, plakband.

 Plotseling stonden Bellini’s ogen vol tranen. Hij had de reputa-

tie een koud mens te zijn, een afstandelijke, ongevoelige intellec-

tueel. Lomeli had hem nog nooit op een emotie betrapt. Hij was 

geschokt, legde een hand op Bellini’s arm en vroeg vol meegevoel: 

‘Weet jij wat er is gebeurd?’

 ‘Ze denken een hartaanval.’

 ‘Maar ik dacht dat hij een ijzersterk hart had.’

 ‘Niet helemaal, om eerlijk te zijn. Er waren waarschuwingen ge-

weest...’

 Lomeli knipperde verbaasd met zijn ogen. ‘Daar wist ik niets 

van.’

 ‘Ja, hij wilde dat niemand het wist. Zodra het nieuws uitlekte, zei 

hij, zouden zij geruchten beginnen te verspreiden over een nade-

rend aftreden.’

 Zij. Bellini hoefde niet nader te omschrijven wie die zij waren: 

de curie. Voor de tweede keer die nacht voelde Lomeli zich vage-

lijk achtergesteld. Wist hij niets van dat slepende gezondsheidpro-

bleem omdat de Heilige Vader hem niet alleen zag als een manager, 

maar ook als een van hen?

 Lomeli zei: ‘Volgens mij moeten we erg voorzichtig zijn met wat 

we tegen de media zeggen over zijn toestand. Jij weet beter dan ik 

hoe ze zijn. Ze zullen willen weten of er een ziektegeschiedenis over 
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een hartkwaal was en wat we er precies aan hebben gedaan. En als 

dan blijkt dat de hele zaak verheimelijkt is en dat we niets hebben 

gedaan, zullen ze zeker willen weten waarom.’ Nu hij een beetje 

over de eerste schok heen was, begon hij een hele reeks dringende 

vragen te zien waarop de wereld graag een antwoord zou willen, 

sterker nog, waarop hijzelf een antwoord wilde. ‘Vertel eens: was er 

iemand bij de Heilige Vader op het moment dat hij stierf? Heeft hij 

de absolutie ontvangen?’

 Bellini schudde zijn hoofd. ‘Nee, ik ben bang dat hij al dood was 

toen hij werd gevonden.’

 ‘En wie heeft hem gevonden? Wanneer?’ Lomeli wenkte Woź-

niak om bij hen te komen. ‘Janusz, ik weet dat het moeilijk voor je 

is, maar we zullen een gedetailleerde verklaring moeten opstellen. 

Wie heeft het lichaam van de Heilige Vader gevonden?’

 ‘Ik, eminentie.’

 ‘Wel, goddank, dat is iets.’ Van alle leden van het Pauselijk huis 

had aartsbisschop Woźniak het dichtst bij de paus gestaan. Het was 

een geruststellende gedachte dat hij als eerste op het toneel was 

verschenen. Ook vanuit het oogpunt van public relations gold: lie-

ver hij dan een bewakingsagent; en veel liever hij dan een non. ‘Wat 

heb je gedaan?’

 ‘Ik heb de arts van de Heilige Vader gebeld.’

 ‘En hoe snel was hij hier?’

 ‘Onmiddellijk, eminentie. Hij bracht altijd de nacht door in de 

kamer hiernaast.’

 ‘Maar er was niets meer aan te doen?’

 ‘Nee. We hadden al het benodigde materiaal om te reanimeren 

bij de hand. Maar het was te laat.’

 Lomeli dacht nog even verder. ‘Heb je hem in bed ontdekt?’

 ‘Ja. Hij lag heel rustig, bijna zoals hij er nu uitziet. Ik dacht eerst 

dat hij sliep.’

 ‘Hoe laat was dat?’
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 ‘Rond halftwaalf, eminentie.’

 ‘Halftwáálf?’ Dat was meer dan tweeënhalf uur geleden. Lome-

li’s verbazing moet op zijn gezicht te lezen zijn geweest, want Woź-

niak zei er snel achteraan: ‘Ik zou u eerder hebben opgebeld, maar 

kardinaal Tremblay nam de touwtjes in handen.’

 Tremblay keek om toen hij zijn naam hoorde noemen. Het was 

ook een erg kleine kamer en hij stond maar een paar stappen ver-

derop. In minder dan geen tijd had hij zich bij hen gevoegd. On-

danks het tijdstip maakte hij een frisse, knappe indruk; zijn dikke, 

zilvergrijze haardos was onberispelijk gekapt, zijn lichaam in goe-

de conditie en lichtvoetig. Hij zag eruit als een oud-atleet die met 

succes sport presenteert op televisie; Lomeli herinnerde zich vaag 

dat hij in zijn jeugd ijshockey had gespeeld. De Frans-Canadees zei 

in zijn keurige Italiaans: ‘Het spijt me erg, Jacopo, als je je gekwetst 

voelt doordat we je pas zo laat op de hoogte hebben gesteld – ik 

weet dat jij en Aldo de naaste collega’s van Zijne Heiligheid waren 

– maar als camerlengo vond ik dat het allereerst mijn verantwoor-

delijkheid was om de integriteit van de Kerk veilig te stellen. Ik heb 

Janusz gezegd je voorlopig nog even niet te bellen, zodat we even 

de tijd hadden om in alle rust de feiten op een rijtje te zetten.’ Hij 

drukte zijn handen vroom tegen elkaar, als in gebed.

 Wat een onuitstaanbare man. Lomeli zei: ‘Beste Joe, mijn enige 

zorg is de ziel van de Heilige Vader en het welzijn van de Kerk. Of 

ik iets om middernacht of om twee uur te horen krijg is wat mij 

betreft lood om oud ijzer. Ik ben er zeker van dat je hebt gehandeld 

met de beste bedoelingen.’

 ‘De reden is simpelweg dat bij het onverwachte overlijden van 

een paus alle vergissingen die in de eerste schok en verwarring 

worden gemaakt aanleiding kunnen geven tot allerlei kwaadwil-

lige geruchten achteraf. Je hoeft alleen maar terug te denken aan 

de tragedie van paus Johannes Paulus i; we zijn veertig jaar bezig 

geweest te proberen de wereld ervan te overtuigen dat hij niet werd 
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vermoord, en alleen maar omdat niemand wilde toegeven dat zijn 

lichaam werd ontdekt door een non. Deze keer mogen er geen te-

genstrijdigheden in de officiële verklaring voorkomen.’

 Hij haalde een dubbelgevouwen papier uit zijn toga en gaf het 

aan Lomeli. Het voelde warm aan. Vers van de pers, dacht Lomeli. 

Keurig geprint via een tekstverwerker, voorzien van de Engelse kop 

Timeline. Lomeli liet zijn vinger over de getypte kolommen glij-

den. Om 19.30 uur had de Heilige Vader met Woźniak gegeten in 

de voor hem afgescheiden ruimte in de eetkamer van Casa Santa 

Marta. Om 20.30 uur had hij zich teruggetrokken in zijn apparte-

ment en gelezen en gemediteerd over een passage uit De Imitatione 

Christi, hoofdstuk 8, ‘Over het vermijden van al te grote gemeen-

zaamheid’. Om 21.30 uur was hij naar bed gegaan. Om 23.30 uur 

was aartsbisschop Woźniak gaan controleren of alles in orde was, 

en had geconstateerd dat er geen vitale functies waren. Om 23.34 

uur begon dokter Giulio Baldinotti, tijdelijk overgeplaatst vanuit 

het Vaticaanse ziekenhuis San Raffaele in Milaan, met het toepas-

sen van spoedeisende hulp. Er werd een combinatie van hartmas-

sage en defibrillatie geprobeerd, zonder resultaat. Om 0.12 uur 

werd de Heilige Vader doodverklaard.

 Kardinaal Adeyemi kwam achter Lomeli staan en begon over 

diens schouder mee te lezen. De Nigeriaan rook altijd sterk naar 

eau de cologne. Lomeli kon zijn warme adem opzij van zijn nek 

voelen. De kracht van zijn fysieke aanwezigheid was Lomeli te veel. 

Hij gaf hem het document en keerde zich om, maar prompt stopte 

Tremblay nog meer documenten in zijn handen.

 ‘Wat is dit allemaal?’

 ‘De recentste medische verslagen van de Heilige Vader. Ik heb 

ze laten sturen. Dit is een angiogram, vorige maand genomen. Je 

ziet hier,’ zei Tremblay, en hij hield een röntgenfoto tegen de lamp 

midden in de kamer, ‘dat er sporen zijn van obstructie...’

 Het was een zwart-witfoto vol slierten en draden, die onheilspel-
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lend oogde. Lomeli deinsde achteruit. Wat had dat in godsnaam 

voor zin? De paus was in de tachtig. Er was niets verdachts aan zijn 

overlijden. Hoelang werd hij geacht te moeten leven? Ze dienden 

zich momenteel op zijn ziel te concentreren, niet op zijn slagaders. 

Hij zei resoluut: ‘Geef de informatie vrij als het moet, maar niet de 

foto. Die is een te grote inbreuk op de privacy. Beneden zijn waar-

digheid.’

 Bellini zei: ‘Daar ben ik het mee eens.’

 ‘Ik neem aan,’ ging Lomeli verder, ‘dat je ons nu gaat vertellen 

dat er een autopsie zal moeten plaatsvinden?’

 ‘Wel, als die niet plaatsvindt, komen er beslist geruchten.’

 ‘Dat is waar,’ zei Bellini. ‘Ooit gold God als verklaring voor alle 

mysteriën. Tegenwoordig is Hij verdrongen door samenzwerings-

theoretici. De ketters van deze tijd.’

 Adeyemi was klaar met het lezen van het tijdschema. Hij zette 

zijn goudomrande bril af en zoog op een van de poten ervan. ‘Wat 

deed de Heilige Vader vóór halfacht?’

 Woźniak antwoordde: ‘Hij leidde de vesperviering, eminentie, 

hier in Casa Santa Marta.’

 ‘Dan moeten we dat zeggen. Het was zijn laatste sacramentele 

handeling, en het brengt een staat van genade met zich mee, vooral 

omdat er geen gelegenheid voor de laatste sacramenten was.’

 ‘Goed idee,’ zei Tremblay. ‘Dat zal ik toevoegen.’

 ‘En als we verder teruggaan, vóór de vespers,’ ging Adeyemi ver-

der. ‘Wat deed hij toen?’

 ‘Routineuze vergaderingen, voor zover ik het begrijp.’ Tremblay 

klonk defensief. ‘Ik bezit niet alle feiten. Ik heb me geconcentreerd 

op de uren onmiddellijk voor zijn dood.’

 ‘Met wie had hij de laatste vergadering op zijn programma?’

 ‘Ik geloof eigenlijk dat ik dat zelf geweest kan zijn,’ zei Tremblay. 

‘Ik sprak hem om vier uur. Klopt dat, Janusz? Was ik de laatste?’

 ‘U hebt gelijk, eminentie.’
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 ‘En hoe was hij toen je met hem sprak? Bleek ergens uit dat hij 

ziek was?’

 ‘Nee, niet dat ik me herinner.’

 ‘En later, toen hij met jou de maaltijd gebruikte, Janusz?’

 Woźniak keek Tremblay aan, alsof hij diens toestemming vroeg 

alvorens te antwoorden. ‘Hij was moe. Heel erg moe. Hij had geen 

eetlust. Zijn stem klonk schor. Ik had moeten beseffen...’ Hij zweeg.

 ‘Je hoeft jezelf niets te verwijten.’ Adeyemi gaf het document te-

rug aan Tremblay en zette zijn bril weer op. Zijn bewegingen had-

den iets weloverwogen theatraals. Hij was zich voortdurend be-

wust van zijn waardigheid. Een ware prins van de Kerk. ‘Schrijf alle 

vergaderingen van die dag erbij. Daaruit zal blijken hoe hard hij tot 

het bittere eind aan het werk was. En het zal duidelijk maken dat 

er voor niemand een reden bestond om te vermoeden dat hij ziek 

was.’ 

 ‘Integendeel,’ zei Tremblay, ‘als we zijn volledige werkschema 

vrijgeven, is er dan geen gevaar dat de indruk ontstaat alsof we een 

zware last op de schouders legden van een zieke man?’

 ‘Het pausdom is een zware last. De mensen mogen daar best aan 

worden herinnerd.’

 Tremblay fronste en zei niets. Bellini keek naar de vloer. Er hing 

nu een lichte, maar onmiskenbare spanning in de lucht; Lomeli 

had even tijd nodig om de oorzaak ervan te achterhalen. Wie her-

innerde aan de loodzware last van het pausdom, impliceerde daar-

mee duidelijk dat die functie het best kon worden vervuld door 

een jongere man, en Adeyemi was net over de zestig en dus bijna 

tien jaar jonger dan de andere twee.

 Uiteindelijk zei Lomeli: ‘Is het een idee om in het document op 

te nemen dat de Heilige Vader bij de vespers was, maar het verder 

naar buiten te brengen zoals het er nu staat? En uit voorzorg ook 

een tweede document op te maken met daarin de afspraken van de 

Heilige Vader in de loop van de hele dag, en dat document achter 
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de hand te houden voor het geval het nodig is?’

 Adeyemi en Tremblay wisselden een snelle blik en knikten toen; 

Bellini zei droogjes: ‘God zij gedankt voor onze deken. Ik zie dat we 

zijn diplomatieke gaven de komende dagen goed kunnen gebrui-

ken.’

Later zou Lomeli daarop terugkijken als het ogenblik waarop de 

strijd om de opvolging begon.

 Van alle drie de kardinalen was bekend dat ze groepen mede-

standers hadden in het kiescollege: Bellini, zo lang Lomeli zich kon 

heugen de grote intellectuele hoop van de progressieven, voorma-

lig rector van de Gregoriana-universiteit en voormalig aartsbis-

schop van Milaan; Tremblay, die niet alleen camerlengo was maar 

ook prefect van de Congregatie voor de evangelisatie van de volke-

ren, en bijgevolg een kandidaat met contacten in de derde wereld; 

hij had het voordeel een Amerikaanse indruk te maken zonder het 

nadeel te hebben er echt een te zijn; en Adeyemi, die als een god-

delijke vonk de revolutionaire mogelijkheid in zich droeg om mis-

schien ooit ‘de eerste zwarte paus’ te worden, wat de media grenze-

loos fascineerde.

 En kijkend hoe het gemanipuleer begon in Casa Santa Marta, 

drong het langzaam tot Lomeli door dat hij als deken van het colle-

ge van kardinalen uiteindelijk voor de taak zou staan de verkiezing 

in goede banen te leiden. Hij had nooit verwacht dat hij die verant-

woordelijkheid op zich hoefde te nemen. Een paar jaar voordien 

was bij hem prostaatkanker vastgesteld en hoewel hij genezen was 

verklaard, was hij er altijd van uitgegaan dat hij vóór de paus zou 

sterven. Hij had nooit meer in zichzelf gezien dan een noodop-

lossing. Hij had geprobeerd af te treden. Maar nu zag het ernaar 

uit dat hij in de moeilijkste omstandigheden verantwoordelijk zou 

zijn voor de organisatie van een conclaaf.

 Hij deed zijn ogen dicht. Als het Uw wil is, o Heer, dat ik deze taak 
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moet vervullen, bid ik U om mij de wijsheid te geven dat zo te doen 

dat onze moederkerk er sterker uit tevoorschijn zal komen...

 Hij diende onpartijdig te zijn, dat stond voorop. Hij deed zijn 

ogen open en vroeg: ‘Heeft iemand kardinaal Tedesco gebeld?’

 ‘Nee,’ zei Tremblay. ‘Waarom juist Tedesco? Vind je dat nodig?’

 ‘Ja, gezien zijn positie binnen de Kerk zou het getuigen van hof-

felijkheid...’

 ‘Hoffelijkheid?’ riep Bellini. ‘Wat heeft hij gedaan om hoffelijk-

heid te verdienen? Als er van één man kan worden gezegd dat hij de 

Heilige Vader het graf in heeft gekregen, is hij het wel!’

 Lomeli deelde in zijn verontwaardiging. Tedesco was van alle 

critici van de pas overleden paus de felste geweest; hij had volgens 

sommigen met zijn kritische uitlatingen over de Heilige Vader en 

Bellini haast een schisma veroorzaakt. Er was zelfs sprake geweest 

van excommunicatie. Niettemin had hij een trouwe aanhang on-

der de traditionalisten, wat hem ongetwijfeld tot een prominente 

kandidaat voor de opvolging maakte.

 ‘Toch moet ik hem bellen,’ zei Lomeli. ‘Hij kan het nieuws beter 

van ons horen dan van een of andere journalist. God weet wat hij 

in zijn ondoordachtheid zou kunnen zeggen.’

 Hij nam de telefoon van de handset op het bureau en drukte op 

de nul. Een telefoniste vroeg trillend van de zenuwen hoe ze hem 

kon helpen.

 ‘Verbind me alstublieft door met het paleis van de patriarch van 

Venetië, de privélijn van kardinaal Tedesco.’

 Hij veronderstelde dat er niet zou worden opgenomen – het was 

per slot nog geen drie uur in de ochtend – maar nog voordat de te-

lefoon één keer helemaal was overgegaan klonk er een barse stem: 

‘Tedesco.’

 De andere kardinalen stonden zacht met elkaar te praten over 

het tijdschema van de begrafenis. Lomeli stak zijn hand op om stil-

te te krijgen en draaide zich om, zodat hij zich kon concentreren op 

het gesprek.
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 ‘Goffredo? Lomeli hier. Ik ben bang dat ik vreselijk nieuws heb. 

De Heilige Vader is zojuist overleden.’ Er volgde een lange pauze. 

Lomeli hoorde een of ander geluid op de achtergrond. Een voet-

stap? Een deur? ‘Eminentie? Hebt u gehoord wat ik zei?’

 Tedesco’s stem klonk hol in zijn reusachtige, spelonkachtige 

ambtswoning. ‘Dank je, Lomeli. Ik zal bidden voor zijn ziel.’

 Er klonk een klik. De verbinding werd verbroken. ‘Goffredo?’ 

Lomeli keek naar de telefoon, die hij met een gestrekte arm voor 

zich hield en fronste zijn wenkbrauwen.

 Tremblay vroeg: ‘En?’

 ‘Hij wist het al.’

 ‘Weet je het zeker?’ Tremblay haalde iets tevoorschijn wat in 

eerste instantie leek op een in zwart leer gebonden gebedenboek, 

maar het bleek een mobieltje te zijn.

 ‘Natuurlijk wist hij het,’ zei Bellini. ‘Het wemelt hier van zijn 

aanhangers. Hij wist het waarschijnlijk nog eerder dan wij. Als we 

niet opletten zal hij de officiële bekendmaking zelf doen op het San 

Marcoplein.’

 ‘Het klonk alsof er iemand bij hem was...’

 Tremblay streek snel met zijn duim over het schermpje, scrol-

de door gegevens heen. ‘Heel goed mogelijk. Er gaan op de sociale 

media al geruchten in de richting van de dood van de paus. We 

zullen snel moeten handelen. Mag ik een voorstel doen?’

 En nu kwam het tweede twistpunt van die nacht naar voren toen 

Tremblay erop aandrong het lichaam van de paus meteen te laten 

overbrengen naar het mortuarium en niet pas ’s ochtends. (‘We 

kunnen het ons niet permitteren achter de informatiestroom aan 

te hollen, dat zou een ramp zijn.’) Hij stelde voor om het officiële 

bericht meteen vrij te geven en twee filmploegen van de Vaticaanse 

televisie plus drie leden van de fotografenpool en een journalist 

van een krant toestemming te geven op de Piazza Santa Marta ge-

tuige te zijn van het overbrengen van het lichaam van het gebouw 
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naar de ziekenwagen. Zijn redenering was dat als ze voortmaakten 

de beelden live zouden worden uitgezonden en de Kerk verzekerd 

zou zijn van een maximum aan publiciteit. In de belangrijke Azia-

tische katholieke geloofscentra was het nu ochtend; in Latijns- en 

Noord-Amerika was het avond; alleen de Europeanen en Afrika-

nen moesten zo wakker worden met het nieuws.

 Opnieuw maakte Adeyemi bezwaar. Ter wille van de waardig-

heid van het pausdom pleitte hij ervoor te wachten tot zonsop-

gang, als er een lijkwagen kon komen en een ordentelijke kist die 

omhuld met de pauselijke vlag naar buiten kon worden gedragen. 

Bellini wierp vinnig tegen: ‘De Heilige Vader zou geen zier hebben 

gegeven om waardigheid. Hij had ervoor gekozen als een van de 

nederige mensen van deze aarde te leven, en hij zou bij zijn dood 

het liefst als een van de nederige armen worden gezien.’

 Lomeli viel hem bij: ‘Vergeet niet: deze man weigerde in een li-

mousine rond te rijden. Van wat we hem momenteel kunnen ge-

ven lijkt een ambulance nog het meest op openbaar vervoer.’

 Toch wilde Adeyemi niet van gedachte veranderen. Uiteinde-

lijk moest zijn voorstel worden weggestemd met drie tegen één. 

Ook werd overeengekomen dat het lichaam van de paus moest 

worden gebalsemd. Lomeli zei: ‘Maar we moeten wel een garantie 

hebben dat het op de juiste manier gebeurt.’ Hij was nooit verge-

ten hoe hij in 1978 in de Sint-Pieter langs het lichaam van paus 

Paulus vi defileerde; diens gezicht had door de augustushitte een 

grijsgroene kleur gekregen, zijn kaak was gezakt en er hing een 

onbetwistbare geur van ontbinding. Maar zelfs dat gruwelijke, gê-

nante voorval was niet zo erg als de gebeurtenis van twintig jaar 

voordien, toen het lichaam van paus Pius xii in zijn kist was gaan 

gisten en als een voetzoeker explodeerde voor de basiliek van Sint-

Jan van Lateranen. ‘En daar komt nog iets bij,’ ging hij verder. ‘We 

moeten ervoor zorgen dat niemand foto’s van het lichaam neemt.’ 

Ook die vernedering was Pius xii ten deel gevallen; zijn lichaam 
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was vertoond in nieuwsbladen over de hele wereld.

 Tremblay vertrok naar het Persbureau van de Heilige Stoel om 

een en ander te regelen met de media, en nog geen halfuur later 

kwam het ambulancepersoneel de Heilige Vader uit het pauselijke 

appartement halen, nadat hun mobieltjes in beslag waren geno-

men; de paus was gehuld in een witte plastic lijkzak, die was vast-

gebonden op een verrijdbare brancard. Ze bleven even wachten op 

de tweede verdieping om de vier kardinalen gelegenheid te geven 

alvast met de lift naar beneden te gaan, zodat ze de brancard in de 

hal konden opwachten en naar buiten escorteren. De nederigheid 

van het dode lichaam, de nietigheid ervan, de lichtjes gebogen foe-

tusvorm van de voeten en het hoofd kwamen op Lomeli over als 

een fundamenteel statement. En hij kocht fijn linnen, nam hem van 

het kruis, wikkelde Hem in het linnen en legde Hem in een graf. De 

kinderen van de Zoon des mensen waren aan het eind van de rit 

allemaal gelijk, mijmerde hij; voor de hoop op verrijzenis waren ze 

allemaal afhankelijk van Gods genade.

 In de hal en op het onderste trapdeel stonden religieuzen van 

alle rangen. Hun zwijgen was hetgeen het langst in Lomeli’s geheu-

gen zou beklijven. Toen de liftdeuren opengingen en het lichaam 

naar buiten werd gereden, stoorde hij zich aan het enige geluid 

dat te horen was: het klikken en zoemen van de telefooncamera’s, 

nu en dan afgewisseld door een snik. Tremblay en Adeyemi liepen 

voor de brancard, Lomeli en Bellini erachter; ze werden gevolgd 

door de rij prelaten van de Apostolische kamer. De processie liep 

door de deuren de oktoberkilte in. Het miezerde niet meer. Er wa-

ren zelfs een paar sterren te zien. Ze passeerden de twee Zwitserse 

gardisten en stevenden af op een smeltkroes van allerlei kleuren 

licht: de flitsende zwaailichten van de wachtende ambulance en 

van het politie-escorte, die als blauwe zonnestralen rondscheerden 

over de door de regen gepolijste piazza, het witte stroboscoopeffect 

dat de flitslichten van de fotografen veroorzaakten, het gele schijn-
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sel waarmee de lampen van de tv-ploegen het geheel overspoelden, 

en achter dat alles de gigantische gloed van de verlichte Sint-Pieter, 

die uit het schemerduister verrees.

 Toen ze bij de ambulance kwamen probeerde Lomeli zich een 

beeld te vormen van de wereldkerk zoals die er op dat moment 

uitzag. Pakweg 1.250.000.000 zielen: de voor de tv’s samengedrom-

de haveloze menigten in de sloppen van Manila en São Paulo, de 

massa’s pendelaars in Tokyo en Shanghai die gebiologeerd naar het 

schermpje van hun mobieltjes keken, de sportfans in de cafés van 

Boston en New York wier wedstrijden werden onderbroken...

 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 

dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige geest...

 Het lichaam werd met het hoofd vooruit de ambulance in ge-

schoven. De achterdeur sloeg dicht. De vier kardinalen stonden in 

een plechtige houding toen de rouwstoet zich in beweging zette: 

twee motoren, daarachter een politieauto, daarna de ambulance, 

daarna nog een politieauto, en ten slotte nog een aantal motoren. 

De stoet stoof weg over de piazza en was nog niet uit het zicht ver-

dwenen of de sirenes werden aangezet.

 Nederigheid, dacht Lomeli. De armen der aarde? Het had wel 

het escorte van een dictator geleken.

 Het sirenegeloei van de stoet ebde weg in de nacht.

 De journalisten en fotografen, die achter een koord stonden, be-

gonnen naar de kardinalen te roepen, als toeristen die in een die-

rentuin proberen de dieren dichterbij te lokken. ‘Eminentie! Emi-

nentie! Hierheen!’

 Tremblay liet weten: ‘Een van ons zou iets moeten zeggen’, en 

zonder een reactie af te wachten begon hij de piazza over te steken. 

De lichten leken zijn gestalte een vurige halo te verlenen. Adeyemi 

kon zich nog een paar tellen inhouden en liep toen achter hem aan.

 Bellini zei fluisterend en met diepe minachting: ‘Wat een circus!’

 ‘Zou je niet naar hen toe gaan?’ suggereerde Lomeli.
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 ‘God, nee! Ik ga niet naar de pijpen van de meute dansen. Ik 

geloof dat ik veel liever naar de kapel zou willen gaan en bidden.’ 

Hij glimlachte droevig en rammelde met iets in zijn hand; Lomeli 

zag dat hij het reisschaakspelletje vasthield. ‘Kom,’ zei hij. ‘Ga mee. 

Laten we samen voor onze vriend een mis opdienen.’ Terwijl ze 

terugliepen naar Casa Santa Marta nam hij Lomeli bij de arm. ‘De 

Heilige Vader heeft me verteld dat je problemen met bidden hebt,’ 

fluisterde hij. ‘Misschien kan ik je helpen. Wist je dat hij aan het 

einde ook twijfels had?’

 ‘Twijfelde de paus aan God?’

 ‘Nee, niet aan God! Nooit aan God!’ En toen zei Bellini iets wat 

Lomeli nooit zou vergeten: ‘Waar hij zijn geloof in verloren had, 

was de Kerk.’


