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Massam
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BEDREIGING:

Wanneer keizer Nero in MURENA 4: VOOR
HEN

DIE

GAAN STERVEN... voorgesteld wordt

aan de gladiator die als kampioen in de
arena de kleuren van de keizer zal verdedigen, is Nero danig onder de indruk van de
imposante verschijning van Massam: in
volle wapenuitrusting met een afgerichte,
zwarte panter aan de lijn.
Massam is een slaaf uit de mijnen van
Silezië, een echt “beest” volgens Bacchus
Soroctos die een gladiatorenschool leidt.
Massam kostte Bacchus al twee wapenmeesters, maar de gladiator leverde hem

(UIT MURENA 5: DE ZWARTE GODIN)

ook al heel wat geld op. Zijn vechtkunde
wordt enkel geëvenaard door zijn zelfingenomenheid. Hij is een uitdager en ziet in

voor zijn panter het vlees van de nar van

nieuwe gladiatorenrekruut Balba een rivaal,

zijn gastheer verlangt. “Gebraden”, want

of toch iemand met wie hij zich evenwaar-

zijn panter is een fijnproever.

dig kan meten. Tijdens hun eerste gevecht

Ook Poppaea Sabina, de nieuwe favoriete

moet Massam het onderspit delven. Sinds-

van Nero, is onder de indruk van Nero’s

dien lust hij Balba’s zwarte vlees rauw en

andere favoriet. Hoewel hij op andere mo-

die vete loopt over meerdere delen door.

menten vrijpostig is, aarzelt hij toch om haar

Tussen deel 4 en 5 is Massam Nero’s on-

aan te raken. Op haar uitnodiging toont hij

verslaanbare kampioen geworden. Hij ver-

alsnog zijn natuurlijke, ijdele aard. “Ik zal je

liest geen enkel gevecht. De inzetten

laten schreeuwen. Je zult me om genade

worden steeds hoger waarbij bedragen
circuleren die de jaarlijkse huur van een
Romeinse villa vertegenwoordigen. Massam toont geen genade voor overwonnen
tegenstanders. Een opgestoken duim haalt
niets uit, hij haalt hen sowieso over de kling.
Bij een privé-exhibitie bij senator Sixtius
verpinkt hij geen moment als hij als voedsel

Ik ben geen heer, maar
een gladiator. Ik vaardig
geen wetten uit, ik breek
botten, begrepen?”

Massam in actie: het opsporen van allen die keizer Nero
beledigen door hem te herinneren aan zijn
beklagenswaardige broer Britannicus.
Meer uitleg verschaft hij zijn doelwitten niet.
(UIT MURENA 6: HET BLOED VAN DE BEESTEN)

smeken”, is de belofte die hij Poppaea
maakt. Ja, hij wil haar aan zijn zwaard rijgen,
maar we bedoelen een ander soort zwaard.
Massam laat zich door Nero voor de kar
spannen om duistere klusjes uit te voeren.
Een onbedoeld wapenfeit is een knokpartij
met Lucius Murena die de oorzaak is van
de brand die Rome volledig in de as legt.

(David Steenhuyse)

