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,,Les Freres Zemganno" is, naar wij meenen, de
eerste roman der DE GONCOURTS of van een van hen,
die in 't Hollandsch vertaald wordt.
Zeker de geschiktste.

Als de Hollander, die het wel eenvoudig-gestyleerde,
maar door uiterste teerheid van nuancen zeer moeilijk
Fransch dezer fijne woord-kunstenaars niet volkomen
begrijpend en genietend lezen kan, als die Hollander de gebroeders De Goncourt lief zal krijgen, dan
is het wel allereerst uit deze, nu nader tot hem gebrachte, geschiedenis der beide clowns, waarin Edmond
heeft uitgezegd, wie hij en zijn overleden broeder waren
geweest: hoe ze elkaar lief hebben gehad; hoe ze
elkaar hadden aangevuld, hij het denk-hoofd, zijn broer
de dichter, hij de in-elkaar-zetter, zijn broer de vermooier
(XXXIX) ; en hoe, als Jules, droomeriger en loomer
van natuur, ziek werd door 't werk, waartoe hij hem
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opdreef om den gezamenlijken roem, ziek werd en
stierf,
hoe hij toen berouw had gehad .... (LXXI).
Dit boek is zoo diep en schreiend beminlijk.
Het is — letterkundig wellicht niet
fijn doorzorgd als wat zij samen hebben geschreven, maar voor
een vertaling was die vermindering in onvatbaarheid-van-verfijning eerder een deugd.
En ook dat is trouwens lief, dat de achtergeblevene
alleen niet kon, niet meer wou kunnen, wat de kracht
hunner samen-werking was geweest.

zoo

,,Een poging tot een dichterlijke werkelijkheid" heeft
DE GONCOURT zelf zij n werk genoemd.
Die realiteit, zij is de klein-en-groot boeiende circus-

zoo grondig, met de hulp van beroemde
vakmannen, bestudeerd, en tegelijk verteld met zoo
wereld, en deze,

weinig hinderlijke sporen van die studie, als slechts een
intelligente, heldere, harmonische Franschman gelijk
DE GONCOURT het kon.
En het dichterlij ke van die w erkelij kheid ?
„broom vermengd met herinnering" zijn de laatste
woorden van het korte voorwoord der eerste uitgaaf; en
wij zeiden het al, het is de herinnering aan het samenwerken met zij n broer, aan de volkomen vergroeidheid
en verwevenheid dezer twee fijne en nerveuze geesten,
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welke de langst-levende over droomde, zoo zacht en zoo
licht, in het schoone lenige lichaams-bestaan der beide
acrobaten, die, zij ook, elkander
innig aanvulden,
dat, als de
erger dan sterft, zijn beenen breekt,
ze als dood zijn, allebei, „les freres Zemganno."

een

zoo

C. EN M. S...

1.

I.
Buiten, op het land, aan den voet van een octrooipaal, kwamen vier wegen samen. De eerste, die liep
voor langs een modern kasteel in den stijl van Lodewijk
XIII, waar juist de eerste etensbel luidde, schoof met
wij de om-kronkelingen een steilen berg op. De tweede
bezoomd door noteboomen, en die twintig schreden
verder een slecht-begaanbare zij weg wend, verloor
zich tusschen heuvels, naakt van top en lager met w ij n stokken beplant. De vierde liep dicht langs steengroeven,
waarbij men hier en daar ijzeren horren, om het fijne
nand to zeeven, en stortkarren met gebroken wielen
zag staan. Deze weg waarop de drie andere uitliepen,
leidde over een brug, sonoor klinkend onder de wagens,
naar een stadje, amphitheatersgewijze gebouwd op de
rotsen achter de groote rivier, waarvan een kromming,
dwars door jonge aanplantingen loopend, het uiteinde
van een weiland besproeide, dat zich tot over het kruispunt uitstrekte. Vogels vlogen met vleugelreppen door
DE GONCOURT.

I

de zich nog in zonlicht badende lucht, met zachte kreten
van den gouden dag afscheid nemend. Het werd koel
in de schaduw der boomen en er kwam violet-kleur
in de wagensporen der wegen. Men hoorde nog slechts
van heel verre de klacht van een vermoeide wagenas.
Groote stilte steeg op uit de velden, tot den volgenden
dag van alle menschelijke leven ledig en verlaten,
Zelfs de rivier, waarvan slechts de rimpels merkbaar
waren rondom een tak die afhing in het water, scheen
hare vlugge vloeiing te verliezen en het leek wel, of
de stroom al voortglij dend, uitrustte. Toen, met een
oudijzer-klank als van een defecte rem, werd op den
kronkelenden weg, die den berg afdaalde, eene vreemdsoortige ,kermiswagen" zichtbaar, bespannen met een
wit, dampig paard. Het was een kolossale wagen, met
over den kap roestig zink, beschilderd met een Breeden
rand oranje, en die van voren een soort portiekje had,

waar omheen klimop, geplant in een gelapte kookketel, een lijst legde van trekkend groen, dat been en
weer schudde bij iederen schok. Deze wagen werd
spoedig gevolgd door een bizarre groene kar, waarvan
het bovengedeelte voorzien van een dak, boven de
raderen, zich verwij dde en uitbuikte op de wij ze van
de breede flanken der stoombooten. Bij het kruispunt
der vier wegen sprong een klein oud mannetje, met
lange grijze haren en bevende handen, uit den eersten
wagen, en terwijl hij begon uit te spannen, vertoonde
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zich eene jonge vrouw in 't van klimop begroeide
portiekje. Zij had over het bovenlijf een langen vierkanten doek geworpen, terwijl hare dijen en beenen
slechts bedekt door een tricot, stukken naaktheid
leken. Hare handen, gekruist over hare borst, langzaam
naar boven bewegend met huiverige schokjes van hare
schouders, drukten de sjaal dicht om den hals vast,
terwijl zij, op een been staand, met den voet van het
andere de parade-maat van iederen dag sloeg. En zoo
bleef ze eenigen tijd staan, het hoofd achterover op
haren schouder rustend, in een lief, duiven-gelijk
beweeg, het profiel verloren in de schaduw, met even
een lichtglimp op de oogharen en teedere amoureuse
woordjes zeggend tot een wezen, nog in het inwendige
van den wagen.
Het oude mannetje plaatste, toen het paard afgespannen en de boomen afgehaakt waren, met teedere
.zorg een trapje tegen het voertuig en de vrouw steeg
uit na in hare armen een kind genomen te hebben
met een kort hemdje aan, een kind grooter en forscher
-dan andere kinderen die men ziet zuigen. Zij sloeg
den doek op en gaf Naar zoontje de borst, met kleine
langzame schreden loopend naar de rivier, vergezeld
van eene andere vrouw, die van tijd tot tijd het naakte
kindje liefkoosde en zich nu en dan bukte om wat
hondsgras te plukken dat heel lekkere sla geeft.
Uit het tweede voertuig waren menschen en beesten
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gekomen. Eerst een larmoyante kale poedel, die uit
blij dschap los te zijn, een oogenblik een verwoede j acht
op zijn staart hield. Vervolgens hoenders, die dadelijk
met vroolijk geklapwiek boven op het voertuig vlogen.
Toen, een jonge man, wiens boezeroen toegeknoopt
was over z'n hemdloos lijf en die, doelloos dwalend,
de velden inliep. Na hem volgde een colussus met een
nek even dik als zijn kop, het voorhoofd bedolven
onder een verwarde, wollige haarbos. En toen nog een
arme drommel, gekleed in de ellendigste jas die ooit
door een menschelijk wezen gedragen is, en die z'n
laatste snuifje nam uit een papieren peperhuisje. Eindelijk toen de groene kar geheel ledig scheen, vertoonde.
zich een bespottelijk individu wiens mond, door een
slecht weggewischt restant verf, scheen door te loopen
tot de ooren. Luid geeuwend, rekte hij zich lui,
langzaam uit.... zag opeens de rivier, verdween in

het voertuig, en verscheen weder, gewapend met
schalen om kreeften te vangen. Half loopend, half
buitelend, gehuld in een lange, uitgeschulpte havana.
kleurige kiel, met zwarte arabesken bereikte het
groteske wezen den waterkant. Schuingezakt over het
water, stond daar een oude wilg waarvan nog maar
de heift over was, met door-aderde gladheid als van
wit-steenen boom. In de spleten zag men groene mossen_
en veel bruin molm, een wilg, welks nog levende kop,.
jonge spruiten schoot, van winderanken doorslingerda

5
Onderaan hadden de voetindrukken der visschers in
het platgetreden gras, als het ware een kleine trap
gevormd. De hansworst gleed er plat op den buik,
behoedzaam langs neer, en over de water-helderheid
gebogen waar de kleinachtige oever, en de rossigheid
der wortels zich weldra uitwischten in het blauwe der
diepe bedding, joeg zijn belachelijk beeld een school
visschen op de vlucht, die verdwenen als donkere
pijlen, gedragen op lichtende vleugeltjes. De moeder
met haar kind aan de borst, staande to midden der
schaduwen die tot over het water vergleden, keek
naar de zon die laag aan den einder hing en die op een
plek van den stroom, een wirrelende vuurkolom vormde;
zij keek naar de golfjes die dadelijk braken, naar het
azuur heel ver omhoog en dan weer naar het purper der
ondergaande zon. Zij keek met starre, diepe oogen
naar de spiegelende oppervlakte, naar het rusteloosverschietend beweeg der langpootige waterspinnen ... .
en nu en dan snoof ze met diergelijke zwelling der neusvleugels, den geur der kruizemunt aan den rivieroever
op, die haar door een windvleugje werd toegewaaid.
„Hela ! Talochee, naar het forn uis ! "
Het was de ineengedrongen gestalte van den Hercules, die, gezeten op een kist middenin de weide,
en de voeten in laarzen met den heroiken bontzoom,
aardappels schilde, teeder van gebaren, als van 'n eindelooze zachtheid.

Talochee ging terug naar de wagens, gevolgd door
de moeder van het kind, die zich nu ook ging bemoeien met de toebereiding van het avondeten, zwij Bend,
niets aanrakend, en bevelen gevend op de wijze zooals
dat in eene pantomime gebeurt.
Onderwijl trok de oude met de lange grijze haren,
die de twee paarden aan een hek vastgebonden had,
een huzarenbuis aan, met zilveren tressen en na een gieter
genomen to hebben, ging hij been in de richting der stad.
Het blauw van den hemel was geheel verbleekt en bijna
kleurloos geworden, met een weinig geel in het westen,
nog wat rood in het oosten, en een paar lang-gerekte
donker-bruine wolken streepten de hooge lucht als
bronzen degens. Van , dezen matter-wordenden hemel
daalde onmerkbaar die grijze sluier, die in het nog
restende licht het voorkomen der dingen onwaarschijnlijk
maakt en de lijnen der natuur, die inslaapt, doet vervagen
in het uitwisschende van den schemer: de droeve,
zoete en onmerkbare doodsstrijd van het licht-leven.
Alleen nog in het stadje met de vale huizen, schitterde het gas der lantaarns, die bij de brug stonden,
met een laatste dag.-licht-glimp, doch reeds teekende
het dak van de groote kerk met de smalle spitsboog,
zich donker paars of tegen het bleeke zilver van het
westen. En het land geleek nog slechts eene donkere
ruimte. De rivier, die wisselend hel-groene tinten had
aangenomen en vervolgens lichtkleurig werd, was nog
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slechts een gemurmel zonder kleur, waarin de schaduwen der boomen groote, vaag-zwarte vlekken wierpen.
Onderwijl werd er haast gemaakt met het bereiden
van het souper. Naar 't weiland dicht bij de rivier was
een fornuis gesjouwd. Daarop kookte jets midden
tusschen de aardappelen, die door den Herkules gejast
waren. De hansworst had drie of vier malen kreeften
in een ketel geworpen, die, als ze tegen het koper
rolden, een kletterend plons-geluid maakten. De oude
met het huzaren-vest kwam terug met zij n gieter vol wij n.
Talochee plaatste afgebrokkelde borden op het kleed r
waar de toeren op gemaakt werden, en rondom dit
tapijt hadden de mannen van den troep, hunne messen
te voorschijn halend, in luie houdingen piaats genomen.

Nacht daalde in den dooden dag. Een vuurpuntje
schitterde in een huffs heel aan het eind der hoofdstraat
van het stadje.
Eensklaps, de borst bloot, kwam uit het struikgewas
te voorschij n, de jonge man, die in zij n boezeroen
een tegenspartelend dier droeg. Op 't zien van 't beest,
lichtte even een bij na wreede vreugde over het gelaat
der vrouw in het tricot, die een oogenblik scheen na
te denken, alsof ze hare gedachten liet teruggaan naar
het verleden.
,,Breng wat aarde ! " riep ze, hare handen tegen
elkaar slaand; een alt was 't, 'n keelstem met vreemdontroerende klanken. En men zag Naar weldra, met
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katachtige behendigheid, en zonder zich te prikken,
den levenden egel in een hoop klei wikkelen, terwijl
de oude, met droge takken een groot vlammend vuur
ontstak.
De troep begon te soupeeren. De mannen dronken
achtereenvolgens uit den gieter. Talochee at staande,
hield 't oog op het fornuis, en gaf nu en dan een
schotel door. De vrouw in het tricot, die haar kleintje
dicht bij zich op een hoek van het kleed had gezet,
at niet, maar had genoeg aan den aanblik van het
kind; haar oogen schenen te willen dringen in het
geliefde vleesch. Het maal werd zwijgend gebruikt,
zooals uitgebongerde moede lieden dit doen, die onder
boomloover, aan den oever van een stroom, zich
verliezen in het schouwspel van een zomernacht; in het
vliegen der nachtvogels, het springen der visschen,
het aanlichten der sterren.
„Dat is mij n plaats," zeide de hansworst, ruw den
man met de ellendige overjas, de trompetter van den
troep, omduwend. En de hansworst begon gulzig te
eten, terwij 1 zich een oogenblik in de lichtlooze lucht,
een geklank deed hooren als van een verre kristallen
klok, langzaam gelui, wonder uitgolvende engelentonen,
een muziek hemelsch-melancholiek en zoo innig vervloeidend in de avondlucht, dat, toen ze ophield, de herinnering nog Lang nabeefde. Toen de aarde, waarin
de egel braadde, hard geworden was, brak de Hercules

ze met een bijlslag door, en het dier, welks huid met
de stekels losliet, werd verdeeld onder de dischgenooten. De vrouw in het tricot nam er een klein stukje
van, dat zij, met wellust proevend, langzaam opzoog.
Het kind, naast z'n moeder, had achtereenvolgens
met de handjes en voetjes alle Borden weggeschoven;
en heer en meester zij nd van het tapijt, was hij er
midden-op ingeslapen, met z'n buikje bloot.
Iedereen genoot van den schoonen avond, doorruischt
van het gesjirp der krekels en rillend van blader-geritsel
in de toppen der hooge populieren; en in de slaperige
droomstemming der duisternis, gingen luwe koelten
over de gezichten, als lief kozingen, en streelende
aanrakingen. Soms zelfs deed de sombere vlucht van

een vogel, die vloog boven een Beek, duister vlietend
door dicht gewas van hooge brandnetels, wier bladeren,
op dit uur van papier leken, een lichte schrik die niet
zonder bekoring was, ophuiveren in de twee vreesachtige vrouwen.
Plotseling boven de boomen uitkomend, zond de
maan hare stralen vol op het slapende kind, dat, als
gekitteld door het blanke licht, in luie beweginkjes
de gratie van zijn naakte lijfje begon to verschikken.
Zijn gelaat lachte tegen de onzichtbare dingen, en
de open vuistjes tastten voorzichtig in het ledige.
Vervolgens, toen de kleine guit wakker werd, en zij ne
bewegingen vlugger werden, ontwikkelde hij eene
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lenigheid, een elasticiteit die voortgebracht scheen te
worden door buigbare beenderen. Men zag zij ne kleine
hand zijn rose voetje beetpakken en het aan den
mond brengen, alsof hij erop wilde zuigen. Het was
inderdaad het penseel van een schilder waardig, het
tafereel van dit kleine hoofd met verward dik Naar,
met die schitterende oogen in diepe en vochtige kassen,
met Bien kleinen, platten neus als gedeukt door de
borst zij ner voedster; met Bien mond met de dikke
pruilende lippen, met die dikke wangen, van Bien
zachtronden buik, de vleezige dijen, de dikke kuiten,
de poezelige voetjes en de kleine handjes; van dit
mollige vleesch met plooien in den nek, de vuistjes
en den wreef der voetjes, en kuiltjes in de ellebogen,
billen en wangen; van dit vleesch, verlicht en bleek
doorzichtig door het opaalkleurig licht der maan.
Terwijl de gelukkige moeder hare laatstgeborene stond
gade te slaan, trachtte de jonge man in het boezeroen,
met een knie op den grond, een bal op te vangen,
en in evenwicht te houden op een dun stokje. Hij
glimlachte even tegen zijn kleine broertje en begon
zijn toer opnieuw.
Allen, temidden der grootsche natuur van den kalmen nacht, namen instinctmatig hunnen arbeid weder
op, de bezigheden van het vak, die den troep te eten
moesten geven den volgenden dag.
In den wagen bladerde het oude mannetje met het
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huzaren-vest nog aan, bij het schijnsel van een kaars.
in oude papieren. Iets verder waar nog een weinig
maanlicht was, repeteerden Talochee en de trompetter,
die den volgenden dag moesten optreden in een komisch
tusschenspel; en leerde de vrouw den onnoozele hoe
de klappen met de handen op te vangen in plaats van
ze zelven te krijgen. Wat den hansworst betreft, hij
was naar zijn kreeften teruggegaan. En gezeten onder
den wilg, welks waaiervormig loover, grijs en dun,
boven zij n hoofd de helft van een groot, stof-bepoeierd
spinneweb geleek, sluimerde hij, met de hielen in het
water, hangend over het groene watervlak, waar heel
onderin, de schittering van een ster sliep.

II.
De directeur van den troep, het oude mannetje met
het huzarenbuis, Ii Signor Tommaso Bescape, een
roodharige, nu bijna geheel wit geworden Italiaan, toonde
aan dengeen die hem gadesloeg doordringende oogen,
altijd in beweging en voortdurend rollend alsof dit
eene gewoonte was geworden, een brandewijnneus,
een zenuwachtig trekkenden mond, een gladgeschoren
kin en een acteurs-gezicht, omgeven door lange Karen
van een geel-roode stof-kleur.
In zij n vaderland was Tommaso Bescape achtereen
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volgens geweest kok, zanger, expert in koralen en
lapis lazuli, boekhouder bij een handelaarster in rozekranzen op de Via Condotti, „cicerone", en boodschaplooper, toen een keering in zijn avontuurlijk leven
hem deed belanden in het Oosten, waar de Poliglot,
de spreker van alle talen en dialecten binnen eenige
dagen ,,drogman" 1) werd der toeristen in Palestina;
vervolgens, na een eindelooze reeks onbekende en
excentrieke beroepen gehad te hebben, werd hij „loupeur" in Klein-Azie. Een zeldzaam veelzijdige ontwikkeling had deze Italiaan, onuitputtelijk in hulpmiddelen,
en handig in alle vakken, vertrouwd met alle eigenaardigheden der dingen en wezens, en behagen. scheppend
in de afwisseling van een leven dat als een opeenvolging
van theater-scenes was, heenstappend over de ellende
der entr'actes met die soort spotzieke vroolijkheid, die
lacht in de werken der schrij vers van de zestie n de
eeuw. Te midden der wanhopigst-schij nende tegenspoeden, behield hij het Amerikaansch vertrouwen in den
dag van morgen: daarenboven was hij een fijn opmerker der Natuur, en vermaakte zich met de kostlooze
voorstellingen - die zij geeft aan hen, die de vijf
werelddeelen te voet doortrekken. Na verscheidene
jaren in den omtrek van het oude Troje rondgedwaald
te hebben, op zijn gemak bezig om „loupes" (knoesten),
i

) drogman = tolk.

1

3

(de uitwassen der noteboomen van dit land, waarvan
men het oplegsel der meubelen maakt, die in Engeland
zeer gewaardeerd worden) te snijden, vond men op
zekeren dag Bescape weer, als controleur in het Circo`
Olympico de Pera, waar hij de functie van kashouder vereenigde met die van stalmeester, als de dienst dit vergde.
Daar, terwijl hij vrij slecht bezoldigd werd, werd bij
den Italiaan de gedachte geboren aan een handel,
geheel nieuw in Bien tijd.
Hij nam van onder den Turk, die zijn pijp rookte in
de deur van een cafe, het tapijt waarop deze zat, weg,
en gaf hem een ,mejidie'".
Eenige dagen daarna verkocht hij dit tapijt aan een
toerist. En toen de verkoop dezer tapijten slaagde en
hij zelfvertrouwen kreeg, begon hij in de bazaars
geheele stapels op te koopen, waarvan hij slechts den
achterkant behoefde te zien, met de kennis die hij van
dezen handel begon te krij gen, en het leeren kennen
van de luiheid der Ottomaansche kooplieden. Hij trad
zelfs spoedig daarna, terwijl hij zijn klein depot dat hij
voor deze artikelen had, bleef drijven, in relatie met een
correspondent te Parijs, waar eenige artisten deze
schoone producten, vervaardigd door kleurenlievende
volken, begonnen te koopen. In het weefsel dezer
tapijten waren dikwijls, door de tooverachtige nuances
heen, kleine vlokjes haar geweven, op kleine afstanden
van elkaar, welke de dagtaak merkten der vrouw, die
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langzaam en met liefde, het tapijt gestikt had in haar
zonnig huis. Door dezen handel werd Bescape bijna
rijk en deze rijkdom gaf hem, met de kennis, tevens
den lust om ergens heer en meester te worden.
Deze lust ontstond toen Lestrapade, directeur van
het Olympico-Circus, voorstelde, hem met den troep te
vergezellen naar het verre Oosten, waar hij een groot
fortuin hoopte te vergaren. Bescape sprak met de
kameraden, sprak met hen die er tegen opzagen zulk
een verre reis te ondernemen, en met zijne radheid
van tong en zijne welsprekendheid, haalde hij hen
over zich onder zijne eigene leiding te stellen en hem
naar de Krim te volgen, waar, afgaande op goede
information, hij overtuigd was dat zijn circus eene
goede ontvangst zou ten deel vallen.
Lestrapade, verlaten door een tiental zijner artisten,
gaf zijn avontuurlijk plan niet op. Op zekeren morgen

vertrok hij met nog een vrij grooten troep naar Moscou,
bereikte Viatka, trok geheel Siberie door en wisselde
geweerschoten met de Mongolen in de Gobi-woestijn.
Het grootste gedeelte van zijn gezelschap werd gedood,
hij verloor al zijne paarden, en kwam als door een
wonder nog behouden te Tientsjin aan, nog slechts
vergezeld van zijne dochter, zijn schoonzoon en een
clown. De onversaagde directeur kwam te Tientsjin
aan, den dag na den moord op den consul en de
liefdezusters; doch zonder zich te laten afschrikken of
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zich te laten ontmoedigen, begaf hij zich weder op
weg en bereikte eindelijk Shangal, waar hij zijn troep
aanvulde met matrozen en Chineesche ponies, en zich
van hier inscheepte naar Japan.
Tommaso Bescape, na het noodige materieel aangekocht te hebben, was naar Sympheropol vertrokken,
waar zijn circus een enorm succes had. De slimme
diplomaat had de handigheid gehad bij zijne aankomst in Sympheropol connecties aan te knoopen met
de officieren, zijn circus als het ware onder hun
beschermheerschap stellend, en zoodoende van deze heeren, gewonnen door zijne vriendelijkheid, levendigheid
en onbezorgd-vroolijke kinderlijkheid, de reclamemakers
en publiek-aanbrengers van zijne ondernemingte maken.
Uit dit alles ontstond een nauwe omgang en het
gebeurde, dat men midden in den nacht het Zigeunerkamp ging wekken, waar, bij het rondgaan der metalen
bladen, grof beschilderd en beladen met gebak, en
onder het drinken van stroomen „Champagne du Don",
de officieren en de directeur tot den dageraad bleven,
om de Zigeunermeisjes te zien dansen.
In deze nachten vatte Tommaso Bescape, die zijn
geheele leven door een verliefden aard had gehad, niettegenstaande zijne vijftig jaren, een hevigen hartstocht op
voor eene jonge Zigeunerin, een hartstocht zooals alleen
deze danseressen met hunne noodlottige gratie kunnen
inspireeren. De danseres voelde voor den directeur de

afkeer van een meisje voor een grij saard en de natuurlijken tegenzin van een „Romany"') voor een ,Gorgio" 2).
Audotia Roudack, -de moeder der danseres, die als
bemiddelaarster optrad, maakte echter bezwaar, daar
hij niet tot hunnen stam behoorde, en wilde hare
dochter niet aan hem verkoopen zelfs niet voor
eene som waar al het geld, verdiend met de tapijten,
en de verdienste van zijn eerste jaar to Sympheropol
mee heenging dan op voorwaarce dat hij haar
wettelij k zoude huwen. En de nude echtgenoot, die
door de jonge vrouw aangenomen was met onverholen
afkeer, en Wier koudheid hun geheele huwelijksleven
door duurde, voelde voor haar eene vereering, die aan
betoovering deed denken, en die hem, gepijnigd door
jaloezie, een half jaar na hun huwelijksdag, de Krim
deed verlaten, en hem toen hij vader werd, geheel
koud liet voor zij ne kinderen, als behoorden de teederheid en warmte van zijn hart geheel en onverdeeld
aan haar betooverend wezen.
Bescape had zijn troep naar Italie teruggevoerd,
en was van daar bijna onmiddellijk naar Frankrijk doorgetrokken, waar hij, met de jaren, langzamerhand het
getal zijner rijders en paarden verminderde en zijn personeelsterkte bracht op den bescheiden voet, die door de
1) Zigeuner.
2) ieder die niet Zigeuner is.
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vermindering in de ontvangsten noodzakelijk werd
gemaakt, terwijl hij gedurende een tiental jaren negen
maanden van elk jaar voorstellingen gaf. Tegen den
winter trok hij dan naar zij n geboorteland terug, waar
hij gedurende 't slechte seizoen werkte in Lombardye
en Toscane.
dan een
Tommaso Bescape was ongetwijfeld

meer

gewoon kermis-kunstenaar. Hij bezat grondige kennis
van een menigte dingen, men wist niet waar opgedaan, en eene kansberekening, niet uit boeken geleerd,
doch uit den mond van allerlei individuen van alle
natien, die hij had ondervraagd en waarmede hij gesproken had over de verkeerswegen en andere dingen;
hij had het boek der menschheid goed doorgebladerd.
En tevens was hij begaafd met een scherp oog voor
het komische en was hij een uitstekend kluchtspeler.
Hij maakte zelf kleine kluchtspelen die zeer amusant
waren. En daar hij altij d in zij n vrij en tij d bladerde
in oude scenario" van Italiaansche pantomimes, stelde
hij hieruit soms zeer goede rollen samen.
Stepanida (wat in onze taal Stephania beteekent),
die men nog steeds aansprak met den naam Steucha,
die zij in haar geboorteland droeg, nog zeer jeugdig
voor een vrouw die reeds tweemaal moeder geworden
was, was van eene bij na wilde schoonheid, vol trots
in houding en gang. Haar prachtig, dik haar krulde
DE GONCOURT.
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zich in zware war-kronkels om een ovaal mooi gezichtje,
een gezichtje van kleine Indische. In hare oogen
schitterden donkere, vurige op-lichtingen, en in het
donkere teint van het droomerige wezen was een
lichte, natuurlijke, rose kleuring als een klein vlakje
blanketsel dat niet goed uitgewischt werd, en soms
kwam op hare ernstige lippen een onverklaarbaar
vreemde glimlach. Het eigen van deze schoonheid paste
het beste bij de foelie, het klatergoud, bij het kopergroen, het Oosten van de halssnoeren van valsche
paarlen, de grove glazen diademen van het kamp, de
valsch-gouden en zilveren versierselen op de geborduurde lappen met schreeuwende kleuren.
Gehuwd met een Gorgio, met een vreemdeling
een zeldzaam voorkomend geval -- was de Zigeunerin,
getrouw aan de tradities van haar ras, dat sedert
eeuwen reeds weigert zich to verbinden met de Europeesche stammen, eene dochter gebleven van de primitieve zwervende volken der Himalaya, van de jatt",
die sedert de schepping verkeeren onder den blooten
hemel, levend van roof en vaardigen handenarbeid.
Met het algeheele ophouden van alle gemeenschap
met de haren, in de vereeniging van haar vleesch
met dat van een Christen, in den dagelijkschen omgang
met Franschen en Italianen, hield zij zich tevens op
een afstand van de ideeen, de neigingen, de gewoonten,
de eigenheden van den geest en het huiselij k leven

ig
van hare huisgenooten, met een droomerige terughoudendheid diep in zich zelve, met een voortdurend
terugblikken in haar verleden, door eene religieuze
gemeenschap te onderhouden met de neigingen, de
smaak en het geloof van hare mysterieuze afstamrning.
Zij hield eene bizarre, onbegrijpelijke wisseling van
gedachten met een ouden Priester-Koning, wiens betrekkingen, die hij met zijn yolk onderhield, zich schenen
te uiten door middel van de stemmen der Natuur.
Hem gaf zij in het geheim al de vereering van een
bijgeloovigen godsdienst, waardoor zich verward mengden riten van alle godsdiensten, en liet haar kleine kind
bij de kosters van zekere kerken flesschen wijwater
haler, waarmede zij het inwendige van den wagen, en
de paarden ervoor besprenkelde.
Alleen het lichaam, als het ware, van Stepanida,
leefde mee met het Europeesche en westersche gedeelte
van den troep, doch hare gedachten waren immer
afgetrokken en verre. Hare oogen, die trotsch en koud
dwaalden, richtten zich steeds weer, als sommige bloemen, naar het oosten. En Stepanida was slechts aan
Naar aangenomen en opgedrongen vaderland gebonden
door een enkelen band, namelijk door eene zeer hevige,
bijna dierlijke moederliefde voor haren laatstgeborene,
voor haren mooien, kleinen Lionello, wiens naam zich
op hare lippen verkort had tot Nello. Voor 't overige,
buiten haar moederschap, scheen de vreemde vrouw,
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met hare onverschilligheid voor goede of kwade fortuin, met hare aangeborene onwetendheid van goed
of kwaad, met haar gebrekkig geheugen waar het
voorgevallen feiten betrof, en met hare vage perceptie
der haar omringende dingen, sommige volken van het
verre Oosten eigen, nog niet geheel ontwaakt uit een
droom, en op aarde te leven zonder geheel zeker te
zijn van het bestaan harer persoon in eene zeer reeele
wereld.
De oudste zoon van den directeur van het gezelschap,
Giovanni of Gianni, zooals men hem noemde, had een
lichaam in welks jonkheid zich reeds kracht begon te
teekenen, en waarin reeds de vierkante bouw, gevormd
door de spieren, zich toonde als hij zich inspande.
Zijne armen hadden bijna de stevige rondheid van
die van den athleet. Zijne borstspieren zetten zich.

op met de lichte op-buiging der oude bas-reliefs en
op zijne lendenen deed iedere beweging van den
romp een oogenblik de werking van zware gewrichten
en spier-verbindingen zien, met diepe invallingen. Hij.
was groot, met mooie, lange beenen, welke een belangrijke factor van schoonheid van het menschelijk naakt.
vormen, en vertoonde een gracieuze, slangachtige glij ding
van vormen, tegelij kertij d slank en vast, terwij 1 de
strenge half-vlakken der beenen, evenals de bronzen.
platen van een Grieksch beenharnas, zich verfijnden_
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bij de knieschij ven en wervels. Ook opmerkenswaard
was de lengte der peezen, een teeken van zwakte bij
ieder ander, een teeken van kracht bij den gymnast.
In deze omgeving, waarin de meerderheid der mannen
en vrouwen, dikwijls geleid en gebonden worden door
den lust tot een zwervend leven, voelde Gianni liefde
en hartstocht voor zijn vak. Hij had zijn beroep lief
en had het voor geen ander willen verwisselen. Hij
was acrobaat uit roeping. Bij hem was geen vermoeienis te bespeuren, als men hem vroeg een toer nog
Bens te herhalen, en zijn lichaam, in beweging te
midden van het applaus, scheen onwillig, tot rust te
komen. Hij voelde oneindige tevredenheid, als hij een
toer naar genoegen volbracht had, over de elegance en
de juiste uitvoering er van. Aan zulk een toer werkte
hij geheel voor zichzelven, deed hem telkens over,
trachtte hem te verbeteren, te vervolmaken, er gratie
aan te geven, en behendigheid, dat onbegrijpelijke
waarmede vaardigheid en vlugheid de dingen overwinnen die schij nbaar onuitvoerbaar zijn voor een
stoffelijk lichaam. De nieuwe toeren die hij nog niet
kende, en waarvan het gerucht zelfs doordrong tot
het kamp zijns vaders, zocht hij met komisch verdriet
en wanhoop, en probeerde ze zonder verpoozing tot
hij ze gevonden had. En zijne eerste vraag, aan lieden
van een anderen troep, die hem op den weg passeerde,
was steeds: „wel, is er weer een nieuwe toer te Parijs ?"
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Hij bracht onrustige nachten door, van die , houthakkersnachten, " waarin het werk van den dag des nachts
weder aanvangt in de nachtmerrie der vermoeienis,
nachten waarin hij kampte met zijn matras en waarin
zijn lichaam in den droom, de zware toeren van zijn
beroep voortzette.
De tweede zoon was nog een zuigeling, die de
moeder in hare hechte moederliefde eerst ophield te
zoogen toen hij drie jaar was, zoodat men het knaapje
de kinderen waarmede hij speelde kon zien verlaten,
om bij zijne moeder te gaan zuigen en weldra terugkeeren naar zijne kleine makkers.
Bij zijne zachtheid en goedaardigheid de verpersoonlijkte kracht, was de Hercules van den troep lui
en eigenaardig spaarzaam in zijne bewegingen als hij
niet werkte.
Men zag hem steeds in moeizame houdingen, terwij 1
hij onder den druk van zijn zwaar lichaam, de stoelen en
banken deed breken en op het gelaat lag jets van de
woeste dierlijkheid der faunen van Proudhon; in den
gewoonlijk half-open mond vertoonden zich wolventanden. Begiftigd met een buitengewonen eetlust, die door
niets te verzadigen was, zeide hij nooit in zijn leven
bepaald , genoeg" gegeten te hebben; en dit maakte
hem neerslachtig, wetend dat zijn maag voor altijd een
leeg gevoel zou behouden.
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De kruin kaalgeschoren, als een zeer-hoofdige, had
de hansworst, een dier middeleeuwsche , koppen" ,
zooals de schilder Leys er nog gevonden heeft in
Oostenrijksch Brabant, als modellers voor zijne schilderstukken. Zijne trekken hadden iets van een onnoozele,
ruwe „menschelijkheid in wording," oogen die tusschen
de oogleden schenen gegleden te zijn, zonder plan, een
kromme, gebroken neus, een mond die geleek op het
gapend gat van een pottebakkersoven, een embryonair
gelaat met een vuil groezelig teint. En het schurkachtige wezen was geniepig-kwaadaardig, twist- en
plaagziek, en stal alles wat niet weggesloten werd, tot
zelfs de eetwaren voor den volgenden dag. Men zou
hem reeds twintig malen uit den troep gejaagd hebben,
als hij niet de bescherming genoten had van Stepanida,
die een heimelijke en bizarre sympathie had opgevat
voor den man, in wien zij het aangeboren instinct
tot kwaaddoen en diefstal terugvond van haar eigen
yolk. Agapit Cochegru kwelde gaarne dieren en zijne
aanrakingen in de voorstellingen trachtten pijn te doen,
en zelfs in zijne ironie van kermisgast scheen een
woest wraakgevoel te schuilen, voor al de pijnlooze
schoppen die hij tegen zijn zitvlak ontvangen had,
Alcide was meer dan eenig ander het ongelukkige
slachtoffer dat door den hansworst gekweld, getergd en
wanhopig gemaakt werd door allerlei duivelsche vindingen, welke den sterken man, die zich niet durfde.
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slag te zullen
wreken uit vrees zijnen vervolger met
dooden, in zijne teerste punten troffen. En de zwakke
man maakte meedoogenloos gebruik van deze voordeelen
op zijn kolossaal slachtoffer. Toch gebeurde het soms dat
Rabastens als zijn geduld uitgeput was, den hansworst
met den rug van zijn hand een oorveeg gaf die hem zeer
slecht bekwam. Dan begon Agapit Cochegru jammerRik dikke tranen, te huilen, en zag er afschuwelijk
grotesque uit in het kinderachtige trekken van zijn troostloos gezicht, en het komische der dier-gelijke bewegingen die zijn lichaam had aangenomen door het beroep
dat zijn bestaan uitmaakte. Doch spoedig drong hij zich
dan dicht tegen zijn vij and aan, om zoodoende de ontwikkeling van een tweeden klap te breken en aldus
beveiligd, gaf hij hem dan kleine nijdige stootjes met
den elleboog in de zij de, noemde hem „ groote lafaard"
en bleef geruimen tijd tegen hem aan staan dreinen
en snotteren.
De trombone was een arme drommel, levend in die
diepe neerslachtigheid welke de laagste beroepen soms
dat zijne vurigste verlangens niet
meebrengen,
gingen boven het machtig worden van een kopje koffie
en van een glaasje, bekostigd uit zijn armelijk loon.
Dat was het „nec plus ultra" van al zijne ambities.
Welnu, deze artiest, zoo slecht bezoldigd, en wiens
persoonlijkheid zich vooral kenmerkte door de afwezigheid van een hemd en door kleeren waarin meer

zoo,
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vet dan wol zat, schoenen waarvan de zolen afgetrapt
en doorboord van groote spijkers, hem het air gaven
te loopen op half geopende haaienkaken, deze man
zoo diep beklagenswaardig, was gelukkig. Hij was
zeer vriendschappelijk verbonden aan een wezen dat
hij zeer lief had en dat deze liefde beantwoordde en
hem alles deed vergeten, tot zelfs de plagerij en van
den hansworst. Hij was de intieme vriend van den
poedel van den troep, die, tengevolge van een kwaal,
welke veel geleek op eene ziekte der menschelijke
hersenen, soms een oogenblik het geheugen kwijt was
en dit
geheel, dat men er dan van of moest zien
hem de intelligente toeren te laten verrichten die hij, als
hij gezond was, uitvoerde; en de trombone, niet verwend
door de genegenheid zijner gelijken der beide seksen,
had zich aan de arme teef, die nu bijna voortdurend leed,
zoodanig gehecht, dat, als hij zag dat hare oogen zeer
rood waren, hij zich de luxe van het zoozeer begeerde
kopje koffie ontzegde om haar een purgeermiddel te
koopen.
Vandaar dat Larifflette, de lij dende bond, haren weldoener, niet voor het zuiveringsmiddel waarvan zij niet
hield, doch voor al de kleine zorgen die deze zuivering
vergezelden, in hare goede oogenblikken dankte
met oogen waarin zij legde, al wat de blikken van
een dier kunnen bevatten aan teederheid; ja, zij dankte
hem zelfs met een dankbaren lach, en door bet toonen

zoo
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harer tanden. Ja, met een lach! want de teef kon
lachen. En de geheele troep had het bevestigd, na
getuigen van het feit te zijn geweest. Op zekeren
morgen maakte de trombone op een klein, op den grond
geplaatst fornuis, lets warm in een pan, welbekend
aan Lariflette, die zich dichtbij met hangenden staart,
in een pruilende, doch gelaten houding, ophield; de
hond zag toe hoe het dampende vocht van het vuur
werd genomen, vervolgens in een kom overgegoten,
toen met een houten lepel snel omgeroerd, en daarna,
tot zij ne groote verwondering zijn neus voorbij, de
lucht inging, aan den mond van den trombone, die
het opdronk, gebracht werd. Op dat oogenblik, toen
Lariflette er zeker van was dat het vocht, dat haar een
koliek in den buik gaf, in het lichaam van haren ouden
vriend en niet in het hare verdwenen was, kwam er
op haar hondengelaat, een stommen, vroolijken en
bizonder ironischen lach, die zeer sterk aan den onderdrukten lach van een mensch deed denken.
„Talochee" had haar bijnaam te danken aan een
kindsheid, aan een jeugd, die een opeenvolging van
wreedheden en slagen was geweest. Zwervend opgenomen in de straten van Parijs, op zevenjarigen leeftijd, antwoordde zij den President der Rechtbank, die
haar ondervroeg: , mij nheer, mij n vader en moeder
zijn gestorven aan de cholera... grootvader heeft mij
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in een vondelingenhuis geplaatst .. , hij is acht dagen
na vader en moeder gestorven ... toen ben ik naar
Parijs teruggekeerd, waar ik verdwaald ben, omdat
het zoo groot is"... Zij was nu eene vrouw van acht
en twintig, met gebruind gezicht, en bruine armen
die zwart waren tot boven den elleboog, en met een
groot, wit vaccineteeken op den biceps. Altijd gekleed
in een licht-roode japon van neteldoek met kunsttakj es erop en die vastgehouden werd door een gordel,
die zich op den buik verbreedde tot een groot vierkant,
dat in rood gedrukte cabalistische figuren bevatte,
gaf zij, onder sterk-ontwikkelde borsten, een zich voortdurend onrustig bewegende taille te zien van eene
buitengewone dunheid. Hare oogen waren vreeselijk

met blauwe kringen omrand, en het wit ervan was
bijna akelig om te zien in deze omranding, afsteken
als het deed bij het gebruinde van hare huid. Hare
haren, op Chineesche wij ze opgenomen en waarin zij
zilveren margueriten gestoken had, vielen haar op den
rug, als de ruwe haarbos van een helm. De zware
spieren van haren hals beeldden dikke koorden of op
de holten en de magerte van het bovengedeelte van
hare borst, want zij was zeer mager, met sterkontwikkelde strot, heupen en beenen. La Talochee had een
grooten mond met mooie witte tanden, een wipneus
die tegelijkertijd een mopsneus was, en onder de oogbeenderen holten die in een zeker licht u het beende-
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renstelsel van een doodshoofd lieten zien, met invallingen in de huid van het gezicht. De koortsgloed
der oogen, het ongezond glanzige van haar teint, de
magerte van het gezicht en den hals, het uitgemergelde
van haar geheele vermoeide wezen, getuigde van
de ellenden, het lijden, de afmatting, de zonnesteken,
de smartelijke vermoeidheden der vrouw met een verleden van jong meisje, waarin de jenever dikwij is het
ontbrekende brood vervangen had.
Op het bordes van den wagen kon men Talochee
zien, een bloempje kauwend, met den rug harer geopende handen op de heupen, en onophoudelijk haar middel pij nigen d met nij dige trekken alsof zij trachtte het
uit den romp te lichten of te rukken; daarna, zich
achterover werpend, de handen gevouwen, stij f voor
zich met de vingers naar het lijf gekeerd, placht de
koorddanseres roerloos te blij ven staan, in de lucht starend, de oogen ver turend, haar grooten mond half-open.

III.
Op het veld, waar de jaarmarkten der stad gehouden
werden, en waar de burgemeester aan den directeur
Tommaso Bescape toegestaan had eene voorstelling te
geven, maakten de mannen van den troep vlug in een
grooten kring de zooden weg, waaromheen de afge-
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stoken plaggen zich schikten tot een ophooging van
verdord gras. Stokken, verbonden door de teugels der
paarden, vormden de afsluiting van de arena.
Middenop dit stuk grond, omgewerkt en nauwelijks
plat getreden, was een groote mast gezet, waar driehoekige stukken groen zeil van afdaalden, als dak der
tent, saam verbonden met bindtouw; een stuk zaklinnen,
aan de lichte zoldering bevestigd en bij na tot op den
grond afvallend, vormde de ronde muur der zaal.
Aangebracht aan den mast, welks voet zich verloor in
een bergje geel zand, noodig voor den worstelstrijd,
deed een systeem van katrollen aan een touw een
raam van ongeschaafd hout op en neer gaan met
groote spijkers erin, die, des avonds, tusschen hunne
ijzeren tanden vijf of zes petroleumlampen vasthielden,
waaraan de vindingrijke Italiaan zeer handig reflectors
had vastgemaakt, vervaardigd uit oude sardine-blikjes.
Van den eenen kant van den mast uit liep het zeer hoog
gespannen staaldraad, dat bevestigd was aan een paal,
gezet in de lage heining die het publiek afsloot van de
arena. Aan den anderen kant van den mast, en bij na er
tegen aan, was een klein trapezium bevestigd dat slingerde
aan een dwarsstaaf op ongeveer acht voet van den grond.
Een orgel, de muziek in de tent, een tandeloos orgel,
waaruit een stuk glas ontbrak, alsook het stuk van de
prent die achter het glas zat, stond recht tegenover
den ingang, wachtend op een kind, meestentijds aan
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den ingang opgepikt, dat met de eene hand den zwengel
draaide terwij 1 het in de andere hand den appel hield
die gewoonlijk het loon vormde van het orkest van
het circus. Banken gemaakt van ongeschaafde planken,
waren trapsgewijze geplaatst, handig zoo gesteld door
den schrijnwerker van het stadje. De eerste rang onderscheidde zich van de tweede door een strook van dat
katoen waaruit de zakdoeken der invaliden gemaakt
worden, en die plat op de smalle planken gelegd was
en ze niet geheel bedekte; bovendien waren ze afgescheiden door een heininkje waarop men goudpapier
had gepakt, en waarop, in ovalen, turksche landschappen, steenrood, op azuren grond, waren geschilderd.
Eindelijk nog had vader Tommaso een oud Perzisch
tapijt opgehangen, men wist niet waar hij het opgedaan
had, van onder tot boven bedekt met pauwestaarten van
natuurlijke grootte, een kolossale portiere, die, als ze

gesloten was, het arena scheidde van de coulissen in de
open lucht, en die de directie zich moeite gaf te vrij waren
tegen de nieuwsgierigheid der niet-betalers, wat bereikt
werd door de twee wagens tegen elkaar te plaatsen
en voorts door een barricade van tochtschermen.
Vervolgens plakte de hansworst aan weerszij den van
den ingang een affiche, dat voor het geheele seizoen
diende, een opsnijerig affiche, waarin de directeur een
bewijs gaf van zijne vaardigheid in het stellen van
reclames, en tevens van zij n latij n.
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AMPHITHEATER BESCAPE.

De waterdichte tent die w hebben laten vervaardigen met groote onkosten, biedt een schuilj5aats aan,
even Ihecht als een gebouw van steen.
Het amj5hitheater wordt des avonds verlicht door een
systeem van fietroleumlamfien, waarin het heldere gas
zichzelf vormt. Patente Americaine Holiday.
De artiesten van den troej5, allen beroemd en verdienstelik, zfn gekozen (zonder oj5 de kosten to letten)
uit de eerste etablissementen van Euroj5a.
Men vindt er:
MME STEPANIDA BESCAPE.

Curriuli regina.
MLLE HORTENSE PATACLIN.

De sylj5hide van het staaldraad, en het kostbaarste
kleinood van het amj5hitheater, wier gestalte en
houdingen boven alle beschryving bekoorlik zin.
M. LOUIS RABASTENS.

De eenige en onvergel kelIke athleet.
Met de kracht van Hercules, tart /li de geheele
wereld en heeft sedert zfn firilste jeugd niet geweten
wat het zeggen wil gelegd" to worden.
M. GIANNI BESCAPE.

L'Intreeido senza rivale nel traj5ezo.
Die in zfne toeren het ideaal van mannelJke schoonheid le zien geeft.
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M. A.GAPIT COCHEGRU.

Die aan de buigzaamheid der wervelkolom eei vroolike geestigheid fiaart en wiens goede zetten, gedrukt
in een klein boekdeel, gratis aan de toeschouwers zullen
uitgereikt worden.
M. TOMMASSO BESCAPE.

De kluchtsseler der Twee Werelden.
Bekend door zine pantomimes, genaamd: De Getrokken Kies, De Baard van Gargotin, De Betooverde
Zak, etc., welke hi de eer heeft gehad te sj5elen voor
Zfne Hoogheid den Sultan en den Heer President der
T7ereenigde Staten.
Voorts vindt men er nod
LARIFLETTE.

Deze jonge poedel, achter-kleindochter van den beroemden hond Munito, en welks toeren een schranderheid vertoonen die alles - overtreft wat men zich kan
voorstellen, zal eindiien met de verliefdste j5ersoon uit
de toeschouwers aan te wizen.
De clowns zin koddig, geestig, bewaren den goeden
toon, doen lachen zonder aan het vulgaire te raken,
of aan iets wat een jong meisje niet hooren mag. Men
zal de voorstelling eindigen met de onovertrofjen flantomime.
DE BETOOVERDE ZAK,

met medewerking van het geheele gezelschaj5.
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Doch reeds waren de trapjes, die leidden naar het balkon vanwaar het yolk toegesproken werd, aangehaakt,
reeds zat Steucha buiten voor de kleine la-tafel waaraan
men betaalde, en reeds wierp de hansworst, door het
zware gebom-bom der groote trom, door het geschetter
der trombone en het gestamp van den directeur been,
zijn stortvloed van zotte grappen, en reeds riep La
Talochee de menigte, verbaasd over zooveel lawaai,
toe, haar lichaam als razend been en weer bewegend,
in de handen klappend en gillend: ,treedt binnen,
heeren, treedt binnen, de voorstelling gaat beginnen."
De zon scheen buiten, en in de tent, waar de loshangende touwen tegen het dak het klepperende
geluid maakten dat men op zeilschepen hoort, heerschte

een zachte donkerte, een teere ontkleuring der gezichten en dingen, een koud half-licht waarin, hier en
daar, een lichtstraal, die door een reet drong, een stoffigen
dans van gouden atomen bracht. Over het grijze tentdoek, doorschenen van licht, dat het geheele interieur
vulde, liepen de schaduwen der voorbij gangers als
donkere Chineesche schimmen. Midden in de groote
portiere met de pauwestaarten keek het hoofd van
Steucha, wier borst en buik bedekt waren door de
plooien van het voorhangsel, waarmede zij gedrapeerd
leek, en als gekleed met al deze veeren oogen ,
naar het nu bij na kleurlooze publiek in de zaal, met
een boosaardigen blik, van onder hare lange wimpers.
DE GONCOURT.

3
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De voorstelling ving aan en Alcide, beschenen
door het belle Licht, dat door den ingang stroomde op
zijn ontzettenden nek, haalde met pijnlijke gebaren de
gewichten van onder de bank, waarop hij zat.

IV.
Terwijl hij zuchtte, bromde, gromde, ieder oogenblik
zijne toeren staakte om adem te scheppen, zich nadenkend het hoofd krabde, teedere blikken wierp op zijne
polsen, en telkens de leeren polsriemen optrok, deed
de Hercules zijne gewichten van veertig kilo de lucht
invliegen, zonder pleizier in zijn werk te toonen.
Hoewel alles wat hij deed als het ware van zijn kracht
geen inspanning eischte, zijn lichaam niet in het minst
scheen te vermoeien, had hij, niettegenstaande zijn

berg van werkende spieren, het jammerlijke uiterlij k
van een Alcide, die nu en dan bezwijkt onder den
last en aan alles wat hem omringt, aanmoediging en
bijstand afbedelt.
Men kon hem als de muziek ophield, met het neerkomend gewicht, zijn uitgestrekten arm zien laten
neervallen, en den arm zich niet weer zien strekken voor
het orgel weder begon. Voor iederen toer hoorde men
zijne stem zuchten met den klagelijken toon van een
kind: „Toe, mijne heeren, een klein bravo."
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Als bij ongeluk een boerenvlegel boven van de
estrade was gegooid en er een strij d volgen moest,
wat zelden gebeurde, daar de spierkracht van den
geweldigen athleet de lieden vrees aanjoeg, -- ging
de Hercules op zijn tegenstander of met een air van
verveling, alsof hij volkomen bereid was hem jets te
betalen, mits hij hem slechts niet dwong zich onnoodig
te vermoeien. En hij haastte zich hem zoo spoedig
mogelijk in het zand te doen bijten en keek treurig
en terneergeslagen, als een twist hem dwong, hem
voor den tweeden maal te „leggen", door hem met
de beide schouders den grond te doen raken op eene
wijze, duidelijk zichtbaar voor alien. Als hij zich vrijgemaakt had van den op den grond liggenden man,

Bien hij zeifs niet aangekeken had, ging hij dan heen,
zette zich met slappe lendenen en hangende armen
weder op zijn bank, waar hij, met het hoofd tusschen
de beide handen en de ellebogen op de knieen steunend,
met half gesloten oogen gedurende het verdere van
de voorstelling, droomde van reusachtige hoeveelheden voedsel.
Hercules werd opgevolgd door Gianni, die zijn entree
maakte in het klassieke kostuum van den provincialen
kunstenmaker: een tricot van Licht rose, een koperen
band om het hoofd, een pectoraal van zwart fluweel,
waarop een afschuwelijk viooltje met zijn geheelen
bladertooi geborduurd was; een groene broek, bedekt
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door een „supraveste", dat op de lendenen afviel, en,
evenals het pectoraal, geborduurd was; voorts gouden
franjes en witte bottines met zilveren boordsel. Met
een sprong had hij het trapeze gevat, en hield zich
in de lucht in evenwicht, terwijl zijne handen, midden
in de vlucht van zijn lichaam, den stok plotseling loslieten en die aan den anderen kant weder vatten.
Hij wentelde zich om het stukje hout met een
duizelingwekkende snelheid, die zich langzamerhand
matigde en verstierf tot een langzame zweving van
zijn draaiend lichaam, zich geheele oogenblikken horizontaal ophoudend in de ruimte, als een lichaam,
gedragen door water.
In al deze toeren, verricht door de kracht der armen,
was een regelmaat en rythme der spieren-werking, een
lichtheid van inspanning, eene weekheid in de ontwikkeling der bewegingen en rijzingen, die geleek op
den bij na onmerkbaren voortgang door de boomen
der dieren, die men juiaards" noemt, en die deed
denken aan het zich opwerken op de polsen, langzaam
langzaam, van den onnavolgbaren James Ellis.
Met de lendenen op de staaf rustend, liet de gymnast.
zich geleidelij k achterover gaan en, terwij 1 hij de
zaal een oogenblik in spanning hield viel hij, zich,_
wat door niemand voorzien was, vasthoudend met deknieen van zijn gekromde beenen en met het hoofd
omlaag; zoo eenigen tijd heen en weer slingerend, stond.
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hij plotseling na een salte mortale weder op den grond.
Aan dit trapezium, de springplank der armen, die
de veerkracht der spieren en peezen van het bovengedeelte van het menschelijk lichaam ontwikkelt, verrichtte Gianni honderden toeren, waarin het lichaam
van dengeen die aan het rek werkt, jets zwevends
schijnt te krijgen.
Hij king zich aan een arm, en zijn lichaam zette
zich op en daalde weder, door een dier zijdelingsche
rijzingen, die de Japaneesche artiesten te zien geven
in de lichamen van apen, in hunne oorspronkelijke
bronzen.
Het trapezium gaf aan den jongen man een soort
lichamelij ke roes. Nooit had hij genoeg gewerkt, en
staakte zijne toeren niet voor er herhaaldelijk geroepen
werd: genoeg, genoeg! door eene menigte, een weinig
verschrokken van de steeds grooter wordende vermetelheid van den acrobaat.
„Mij ne heeren, wij zullen doorgaan ... met het vervolg," zeide de hansworst.
Talochee volgde op Gianni. In een wip boven in de
groote paal, waaraan, op vaste afstanden, houten sportjes waren aangebracht, stond de sylphide op het draad,
met uitstaand rokje en boven haar hoofd de beweeglijke balanceerstok, en hare armen kroonsgewijze houdend.
Zij schreed voort met glijdende pasjes, nu met de eene,
dan met de andere harer voeten, die van onderen uit-
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gehold leken, in het ledige tastend als het gebogen
uiteinde van een roeiriem. Op het doorbuigende slappe
koord ging ze met rijzingen en dalingen. Het leek
wel of ze bij iedere schrede de hoogte van een traptrede rees of daalde.
Levendige rose lichttinten gingen over de rondingen
harer beenen, glijdend tot aan het enkelbeen, over de
witte kruising der veters harer schoenen, terwijl lichte,
beweeglijke schaduwtjes een oogenblik stonden in de
kromming harer knieen.
Weidra keerde ze naar het midden van het draad
terug met snel voetbeweeg, den eenen voet achter den
anderen, zich bukkend, buigend en neerhurkend op
hare onder zich gekruiste beenen. Op dit oogenblik
zich naar achteren overbuigend, ging zij languit op
het onzichtbare draad liggen, in eene slaap-gelijke
onbeweeglijkheid het hoofd latend rusten op den schouder, de haren loshangend, de voeten over elkaar
geslagen, met jets van die droomerige rust van twee
vogels, die schuilen onder denzelfden vleugel.
Gedurende eenigen tijd, temidden van losse haren en
afhangende kleederen, zag men het nonchalante
balanceeren in de lucht van een vrouwenlichaam, dat
op niets scheen to rusten. Vervolgens, door eenige
schokken der lendenen en na twee of drie gedeeltelijke opheffingen van haar terugvallend lichaam, stond
Talochee, door eene plotselinge wederoprichting, recht-
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standig op hare beenen, ruischend van het beweeg der
loovertjes van haar rokje, bijna knap in de bezieling van
hare vlugge gratie, in hare blijdschap over het applaus.
„Mij ne heeren, de laatste toer," zeide de hansworst.
Daarna verscheen Talochee nogmaals, een tafeltje
dragend, beladen met borden, flesschen, messen en
vergulde ballen. En onmiddellijk begonnen deze dingen,
boven het hoofd der goochelaarster uit, te vliegen,
elkaar volgend, elkaar afwisselend, elkaar kruisend
zonder elkaar te raken, onder hare beenen weder
uitkomend, van achter haar rug, om steeds weer in
die vlugge handen terecht te komen en ze opnieuw
te verlaten. Nu eens gingen de voorwerpen tot aan
het plafond op kleine afstandjes van elkaar, langzaam

opgaand; dan weer, elkaar dicht volgend in zeer
engen cirkel en laag bij den grond, niet hooger gaand
dan het hoofd der goochelares, geleken zij in de
snelheid hunner wenteling, en in het onmiddellijk op
elkaar volgen, een kettinkje, zooals de lammeren die
dragen, en aaneengesoldeerd met onzichtbare schalmen.
Gianni liep het circus rond, jongleerend met drie flea"
schen. Zonder op te houden klom hij op de tafel en
terwijl hij op de knieen ging liggen, deed hij, met het
glas tegen het hout slaande op het oogenblik dat hij
ze weder opwierp, eene zeer kluchtige drinkmuziek
hooren. De derde flesch, die hij bij zich hield, deec1.
het werken van den biceps alleen, zich plat leggen,.
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zich weder oprichten, in de lucht vliegen, waaruit ze
weder neerviel met den nauwen hals om zijn uitgestoken
vinger vallend.
Bovenal had hij een zeer aardige manier, die aan
hem alleen behoorde, om, met de uitgestrekte armen,
van de eene hand naar de andere, koperen ballen
horizontaal heen en weer te doen vliegen, zoodat ze
voor zijn borst geleken op een gouden streng garen,
die werd opgewonden.
Gianni was een uitstekend jongleur, zijne handen
hadden een liefkozende wijze van aanraken en omgeven, zoodat gladde oppervlakten eraan schenen te
blijven kleven. Het was een amusant en betooverend
schouwspel den jongen man een bord te zien nemen,
en met de zenuwachtige behendigheid waarin geheel
zij n lichaam meewerkte, en met den, een weinig vreemden
glimlach van den goochelaar, die glimlacht om zij n
goocheltoeren, dit bord op zijne handen de ruimte te
zien doorvliegen steeds gereed om te vallen en toch nooit
vallend. Zag men dit bord zich niet zelfs een oogenblik
losmaken van een zijner handen zooals de deksel van
een doos die geopend wordt, en toen het nog slechts
even raakte aan de vingertoppen, weder neerkomen op
het vlakke der hand, als teruggeroepen door de terugwerking van een scharnier die zich weder sluiten wilde?
Eindelijk triompheerde Gianni over de moeilijkheid
te jongleeren met drie voorwerpen van verschillende
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zwaarte, een kogel, een flesch en een ei, een toer die hij
eindigde met het ei in den bodem der flesch op te vangen.
Eindelijk heel op 't laatst, terwijl zijne handen brandende toortsen deden opvliegen, en terwijl sla-bakken
en ballen draaiden om stokjes, geplaatst op zijn kin
en zij n borst, temidden van het geschitter van het
porselein en de vlammeties van het hars, stond Gianni
als het middelpunt en de spil der kringbeweging van
al deze draaiende voorwerpen.

V.
De voorstelling eindigde met een kluchtspel voor
twee of drie personen, waarin nu eens la Talochee,
dan weer de hansworst, en soms Alcide speelde, en
waarin de directeur, die de eerste rol vervulde, wat
de compositie en de mise en scene betreft, van een
verbeeldingskracht had blijk gegeven, zooals men die
niet gewoon is te vinden in een kermistent. Het waren
burlesque vindingen, dingen zonder kop of staart, vermakelijke „imbroglios", vermengd met klinkende oorvij gen, en schoppen tegen de derriere, die het privilege
hebben het publiek te doen lachen, dingen uitstekend vertolkt door aardig-sarcastische gebaren, wonderbaarlijke vermomming, monumentale dwaasheden, de
„humour" eener bespottelijke voorstelling waar de
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directeur zelfs nog de behendigheid en vlugheid van
zijn oude lichaam aan leende.
Tommaso Bescape was, toen hij jong was, een zeer
verdienstelijk gymnast geweest. Hij verhaalde hoe hij
in een pantomime van zijn eigen maaksel, zich redde
uit een molen waarin hij verrast was door den echtgenoot der molenaarsvrouw, door te loopen over de
punten der stokken die recht in de lucht werden
gehouden door de knechts van den molenaar, daar geplaatst om den minnaar zijner vrouw of te rossen. Doch
met de jaren was de Italiaan gedwongen zich te bepalen
tot pantomimes met bescheidener gymnastiek, en waarin
hij zich moest tevreden stellen met het maken van eenige
bokkesprongen, en hier en daar, middenin de intrigue,
een ,saut de poltron," of een ,saut d'ivrogne" te werpen."
Onder de „pantomimes sautantes" van zijne vinding
hield hij bij zonder van een klein tusschenspel dat niet
hoven zij ne krachten ging en dat overigens een enorm
succes had bij de stads- en plattelands-bevolking. Deze
pantomime was: - De betooverde zak.
1e In de omstreken der stad Constantinopel, voorgesteld door een tochtscherm, waarvan het bovengedeelte
uitgesneden was in den vorm van minarets, wandelt
de oude Bescape, verkleed als Engelsche, met een aan
haar gelaat een strenge uitdrukking gevenden blauwen
bril op, een voile met een kleur van dorre bladeren,
voor, een belachelijk Engelsch toilet.
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2e. Ontmoeting der Engelsche met twee zwarte
opzieners van den harem.
3e• Verleidelijke en immoreele pantomime der
euneuchs, die aan de Engelsche al de voordeelen en
genoegens opsommen, welke zij in het serail van den
sultan zou vinden.
4e• Zedig en verontwaardigd gebarenspel der Engelsche, die verklaart dat zij een fatsoenlijke miss is, en
besloten liever te sterven dan hare maagdelijkheid
prijs te geven.
5e. Poging om de Engelsche te ontvoeren. Heldhaftige verdediging der jonge vrouw, aan het einde
waarvan de eene euneuch een zak te voorschijn haalt
en, geholpen door zijn makker, haar erin stopt en een
knoop legt met een touw, dat gaat door de schuif
van den zak.

6e. Het laden der ongelukkige op den rug der
twee zwarte euneuchs, tegenspartelend en zich verwerend als een ware duivelin.
En daar zat juist de „coup de theatre". Op het
oogenblik, dat de beide euneuchs op 't punt zij n te
verdwijnen met hun proof, opende zich plotseling
de bodem van den zak en de Engelsche verscheen .. .
in haar hemd, vluchtend zoo snel als hare beenen haar
slechts dragen wilden, met belachelijke ontsteltenis en
hoogst komische schaamachtige gebaartjes, voortdurend
vervolgd door de beide euneuchs, struikelend en tui-
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melend temidden van het gelach der toeschouwers en
onmiddellijk weer beginnend te loopen, nog angstiger,
nog zotter en nog koddiger beschaamd over haar karig
nachttoilet; en dat ging zoo voort tot ze verdween,
met een horizontalen sprong door een kijkvenster in
het tochtscherm.

IV.
Toen hij nog een zeer kleine hummel was van drie
of vier jaar, gaf Nello aan de oefeningen van den
troep reeds de nieuwsgierigheid zijner wakkere oogen
en de beweeglijke pret van zijn Iichaam. In de voorstellingen zag men hem eerst, half verborgen achter
den rok van la Talochee, die hij met de handen vastklemde, een oogenblik zijn hoofd latend zien, nog half
verscholen in de witte, uit drie stukken bestaande muts
die kinderen in hunne prille jeugd dragen, en waaruit
blonde lokjes haar ontsnapten. Dan, bang van het
gegons der menigte, doken het hoofd en de muts weder
weg in het belooverde neteldoek, en even daarna kwam
weder een grooter gedeelte van zijn lichaam te voorschijn en nu langer, met minder vrees. Weldra in een
van die aardige vermetele buien, vastbesloten en toch
met allerliefste aarzelingetjes, verstoutte Nello zich
vingertje in den
dwars de estrade over te steken,

een
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mond, met pasjes die beurt om beurt voor en achteruit
aarzelden, en met een blik die voortdurend achter zich
een terugtocht, een toevluchtsoord zocht. Ten laatste,
met eene plotselinge en bruuske voorwaartsche beweging bereikte hij de leuning van het balcon, en drukte
zich vast tegen een spijl ; en van daar, het gezichtje
half verscholen achter de leuning, en van achter den
arm en de hand die er zich om vastklemden, gingen
zijne blikken heimelijk over het kermisterrein. Doch
weldra bracht het opgewonden geboem der groote
trom die achter hem stond, in zij ne bloode vreesachtige onbeweeglijkheid, met een zekere beving, wat
vrijmoedigheid ; zijn dansende voetjes begonnen te
trillen, en uit zijn bollen mond kwamen klanken ; en
nu, met het hoofd moedig naar buiten door de leuning
hangende, keek hij met onverschrokken oogjes naar
al de gezichten die tot hem opzagen. Plotseling, temidden
van het geraas der muziek, de rage der finale, temidden
van het gebulk der trompetten, de opgewonden kreten
en uitnoodigingen tot het publiek om binnen te treden,
greep het kind opgewonden door al deze dolheid en
dit lawaai, een ouden, slingerenden hoed, en een ouden
versleten sjaal. En toen, alsof hij reeds deel uitmaakte
van den troep, en zich geroepen voelde het publiek
te vermaken, voegde de snaak zich in deze gebrekkige
vermomming bij de grotesque ommegang van den
hansworst, van het eene einde der estrade naar het
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andere in den pas achter hem aanloopend, vreeselijke
moeite doend met zijne onvaste beentjes in den pas
to blijven, en de kluchtige gebaren nadoend, bijna
geheel verscholen in den enormen hoed, en daaronder
een kakelbonte sjaal terwijl een slip van zijn hemd uit
zijn kleine gescheurde broek stak.

VII.
Toen de laatste voorstelling geeindigd was, werd
de mast der tent afgetakeld, en zijne drie stukken en
de zeilen en touwen en verdere benoodigdheden zoo
gauw mogelijk gepakt in het enorme kleed, en verliet
de Maringotte met het oude paard, stapvoets ervoor
gaand, de wallen der stad. Een huis, dat van 's morgens
tot 's avonds het bestaan zijner bewoners verplaatst,

langs wegen en zij wegen, een huis, dat stopt aan den rand
eener bron, met het stroo waaiend uit de open manden
op den imperiaal, en kousen, die drogen op de raderen;
een huis, dat des avonds afgespannen wordt, en het
licht van zijn kleine venster in de zwarte schaduwen
der onbewoonde woestenijen werpt, dat is de Maringotte ; de rollende mooning, waarin de kermiskunstenaar
wordt geboren, leeft en sterft; waarin achtereenvolgens
binnentreden de vroedvrouw en de doodgraver: het
zich voortbewegend plankenhuis, waarvoor zijne bewo-
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ners de liefde opvatten van den zeeman voor zijn schip.
En de lieden der Maringotte zouden tegen geen prijs
elders hebben willen wonen, voelend, dat zij nergens
anders dan daar binnen konden vinden het zachte
gewiegel, de droomerijen van den winterdag, de bekoring en het gemak der bestijging van hoogten. De
verrassing van het des morgens ontwaken op plaatsen,
onduidelijk gezien in het schemerlicht den vorigen
avond. En al brandde de zon ook, bood het voertuig
geen schaduw genoeg aan de kanten der weiden en
de zoomen der wouden? En was er, als het regende,
onder de portiek niet een klein fornuis om to koken,
en kon het vertrek van Talochee zich niet vervormen
tot een eetzaal voor allen? Want het voertuig met
zijne afmetingen en zijne hoogte van een zeewoning,
bevatte twee of drie kamers. Eerst volgde, op de
kleine buitengalerij, een kamertje, waar in het midden,
aan den planken vloer, een groote tafel vastgespijkerd
was, waarop des avonds een matras gelegd werd, die
tot bed diende voor de koorddanseres. De deur achterin
gaf toegang tot het tweede vertrek, het logies van den
directeur, en waar de geheele familie sliep, behalve
Gianni, die, met de mannen van den troep, de groene
wagen bewoonde. En van zijne kamer had de echtgenoot er twee gemaakt, van schermen, die overdag half
opgevouwen, en des nachts een alcoof vormden, die
het overige van het huwelijksbed afsloot, een maho-

48
niehouten bed, voorzien van drie matrassen. Met zijn
houten wanden, die ieder jaar opnieuw geverfd werden, met de witte gordijntjes der kleine vensters,
de prenten van Epinal, geplakt op de schermen,
in de naleve barbaarschheid van het dessin, verhalend van oude legenden, en met het mandje van
Nello in een hoek, lachte dit kleine, smalle, lage
vertrekje als een heldere doos, die vervuld was met
de zoete, aromatische geuren der matrassen, door Steucha
gevuld met tym, gesneden in den bloeitijd.
Boven het burgerlijke, mahoniehouten bed was een
kleurige lap aan een spijker gehangen, de rok uit de
jeugd der Zigeunerin, uit den tijd, dat zij in de Krim
dahste, een rokje, waarop roode stukken laken genaaid
waren, uitgesneden in den vorm van harten, die bloedden.

VIII.
Stepanida Roudak was een moeder geweest voor
haren eerstgeborene, doch eene moeder zonder teederheid, zonder inwendige warmte, zonder bevend geluk
als hij bij Naar was, eene moeder, wier zorg geleek
op het vervullen van een plicht, zonder meer. Gianni
had het ongeluk gehad verwekt to zijn in de eerste
tij den van een huwelij k, waarin al het denken der
jonge vrouw ging naar een jongen man van haren

DE
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stam, en toen het volgende liedje nog op de lippen
der echtgenoote van den ouden Bescape kwam:
Oude echtgenoot, barbaarsche echtgenoot,
Worg mij, verbrandt mij!
.
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Ik haat u,
Ik veracht u,
Een ander heb ik lief,
En hem liefhebbend sterf ik.

Toen had al de wilde moederliefde, bevangen in de
zijden der Zigeunerin, en die geen uitweg gehad had,
zich overgedragen op Nello, ter wereld gekomen twaalf
jaar na zijn broer, op haren laatstgeborene, Bien zij niet
omhelsde, niet liefkoosde, doch Bien zij tegen hare borst
drukte in razende omvattingen en omklemmingen, die
hem bijna deden stikken. Gianni, die eene liefhebbenden
aard verborg onder uitwendige koudheid, leed zeer
onder deze ongelijke verdeeling der liefde, doch zonder
dat deze voorliefde hem ook eenigermate jaloersch op
zijnen jongeren broeder maakte. Gianni vond deze
voortrekking zeer natuurlijk. Hij moest het erkennen,
hijzelf was niet mooi, en hij was gaarne somber. Hij
sprak weinig. Zijne jeugd spreidde geen vroolijkheid
om zich; hij had niets in zijn persoon, dat den trots
eener moeder kon streelen. Zelfs de uitingen van zijne
kinderlijke liefde waren onhandig. De schoonheid en
lieftalligheid, de bekoring van zijn vleien, maakten van
GONCOURT.
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zijn kleinen broeder daarentegen een wezen vol van
gratie, dat moeders met de oogen aan zijne moeder
benijdden, dat de voorbijgangers op de wegen vroegen
te mogen omhelzen. Het kleine gezichtje van Nello
geleek het morgenlicht. En altij d aardigheden, kwajongensstreken, kleine vermakelijke gesprekjes, altijd
jets om te lachen, aardige vindinkjes, aanbiddelij ke,
kinderlijke kleinigheden, en lawaai en beweging en
aardige drukte. Het was, in een woord, een van die
innemende kinderen, die een vreugde zijn voor degenen
waartusschen zij leven, en menigmaal deed het lachen
van zijn roode mondje den troep de treurige ontvangsten
en schrale soupers vergeten. Het kind, verwend door
alien, voelde zich slechts volkomen op zijn gemak bij
hem, die hem soms beknorde, en hoe rumoerig en
praatziek hij ook wezen mocht, men zag hem dikwijls
zich soms heel lang stilhouden, met erg wijs gezicht
naast den zwij gzamen Gianni staand, alsof hij hield
van zijn zwij gen.

Ix.
De acrobatische opvoeding van Neilo begon, toen
hij vier en een half a vijf jaren oud was. Heel in 't
begin waren het niet anders dan gymnastische oefeningen,
het uitstrekken der armen, het buigen der beenen, de
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lenigheid die in de kleine ledematen en spieren van
dit kinderlijfje gebracht werd, een in gebruik stellen
van de zwakke krachten van het hummeltje, om deze
te beproeven, zonder er te veel van te eischen. Doch
bij na tegelij kertij d, voor het vaster worden van den
schedel, voor dat de beenderen de buigzaamheid der
eerste jeugd verloren hadden, werden de beenen van
Nello onderworpen aan van-elkaar-strekkingen, die
iederen dag een weinig grooter werden en die in enkele
maanden het kind in staat stelden te gaan zitten met
de beenen in elkaars verlengde. Men leerde den kleinen
acrobaat een zijner beenen in zijn hand te nemen, het
op gelijke lijn met zijn hoofd te brengen, en wat later
zich in deze houding neer te zetten en weder op te
staan, op een been. Eindelijk leerde Gianni hem, een
zachte hand op de maag van den kleine leggend, en
voor hem staand, het hoofd en den romp langzaam aan
achterover te buigen, gereed hem op te vangen in zijne
armen als hij vallen ging. En toen de lendenen van
Nello genoeg buigzaamheid hadden verkregen, plaatste
men hem op twee voet van een muur, waartegen zijn
bovenlijf, steunend op de beide handen, zich iederen
morgen achterover buigend moest nederlaten, elken
morgen een paar streepjes lager, en zoo voort, totdat hij
geheel in tweeen gevouwen lag, en de rug zijner handen
aan zijne hielen raakte. Aldus, langzaam aan, geleidelijk,
zonder overhaasting, aangemoedigd door bonbons, goed-
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keurende woordjes en complimentjes, die de ijdelheid
van den gymnast die juist gezogen had, streelden, werd
de ontwrichting van het lichaam van het kind verkregen.
Men liet hem 66k, nog altijd in de onmiddellijke nabijheid van een muur die voor den beginneling was als
het veilige van armen, uitgestoken bij het eerste loopen,
op de handen gaan om de polsen te sterken, en om zij n
wervelkolom te gewennen aan het zoeken- naar steunpunten in het evenwicht. To en hij bij na zeven j aar was,
was Nello zeer sterk in den „karpersprong", een spron g
waarbij, uitgestrekt op den rug, een kleine jongen
zonder de handen te gebruiken, met een beweging
van het lichaam, zich langzaam opricht op zijne voeten,
die door zij n e handen worden vastgehouden; en de „apensprong" , waarbij het kind, zij ne handen achter het lij f
houdend, zich met dezelfde beweging in tegengestelden
zin opricht; en de „Saut de l'Arabe", een zijsprong, diegelij kt op het „rad" .
In al deze toeren was altij d om Nello de beschermende arm zijns broeders, en altij d om zij ne ledematen
de omvatting van den palm zijner hand, die hem ophield,
en steunde en aan de aarzeling en de wankeling van
het kleine lichaam de „schwung" van den toer gaf.
En later, toen Nello zekerder werd in wat hij beproefde,
verbond een gordel aan een touw vastgemaakt, hem
aan Gianni, die het koord vierde naarmate de pogingen,
van den kleinen broeder het volkomen slagen nabij.

-
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kwamen. Eindelijk was Nello den ,salte mortale"
meester, die hij begon uit te voeren door zich voorover
te werpen van een kleine verhevenheid, die men geleidelijk aan kleiner maakte, totdat het hem gelukte
op den vlakken grond.
De zoon der zigeunerin had overigens geen hard
karakter. Hij had iets van zijn vader en zijn broeder,
met eene buitengewone voorliefde voor den gewonen
sprong, den sprong met ,elan", waarin hij met aaneengesloten beenen, toen hij zeven of _ acht jaar was, een
hoogte bereikte waartoe zijne kleine, veel oudere confraters, niet konden komen. En de oude Bescape zeide op
zekeren dag toen hij Nello zag springen, tot Stepanida:
„Vrouw, kijk eens," -- en hij toonde haar de hielen van

haar kind en de lengte der Achilles pezen — „welnu,
daarmede zal de kleine eens springen als een aap."

X.
Op zekeren morgen zag Nello bij zijn ontwaken, op
een stoel iets liggen, iets waarnaar hij erg verlangd
had, iets onverwachts, dat de bedriegelijke nacht hem
maanden lang in zijne droomen had laten zien. Hij
wreef zich een oogenblik de oogen uit, daar hij niet kon
gelooven dat hij wezenlijk wakker was. Vervolgens
liet hij zich plotseling van zijne matras afrollen en

54
begon hij zich te overtuigen van de werkelijkheid
dezer voorwerpen met vroolijke kleuren, en waarvan
de ontroering zij n er aanraking de loovertjes deed trillen. Er was een tricot, pasklaar gemaakt voor zijn
kleine lichaam, een bol, hemelsblauw broekje, bezaaid
met zilveren sterretjes, een paar miniatuur bottines met
bont afgezet, en verrukt over al dit moois, drukte hij
al deze dingen een voor een aan It hart.
Plotseling nam hij zijne geliefde kleeren in de armen,
en ging met een kreet van vreugde zijne moeder
wekken, opdat zij hem zijne ,mooie spullen" zou aantrekken. Stepanida, half in, half buiten het bed, kleedde
hem langzaam aan met het even ophouden, de korte
tusschenpoozen en de voldane beschouwing van moeders, die hunnen benjamin een nieuw pakje aanpassen,
en er een. nieuw kind in zien om nog een beetje meer
lief te hebben.
Toen hij geheel gekleed was, was het It liefste miniatuurtje van een kermis-alcide dat men zich denken
kon. Toen vermaakte la Talochee zich, hem in zijne
blonde haren, die bruin begonnen te worden, met een
gloeiend ijzer boven het voorhoofd twee horens te
maken die aan den guit lets gaven van een duiveltje.
Aldus uitgedost bleef het kermis-artiestje, in zijn tricot dat een beetje te groot was en aan de kanten in
de knieen twee plooien vormde, onbeweeglijk staan
met neergeslagen oogen, die zijn eigen coquette per-
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soontje bewonderden, tot huilens toe gelukkig, en bang
zijn nieuwe pakje te bederven door zich te bewegen.

XI.
De eerste malen, dat de kleine acrobaat aan de
oefeningen van den troep deelnam, dat hij zijn tricot,
zijn broekje en zijne bottines aandeed, was het schouwspel van den guit, die plotseling vooruitsprong in het
amphitheater en even plotseling bleef stilstaan, bevangen
door blooheid, bijna grappig. Men zag hem dan behoedzaam den terugtocht aannemen naar de zijde van Gianni,
achter hem een toevlucht zoeken, erg verlegen, met
lichte rillinkjes, die hem over de schouders liepen, en
zich achter in zijn hals krabbend met zijn hand, om
zich eene houding te geven.
Vervolgens, met de lange haren, met de van nature
fijne leden, en alsof de poses van de standbeelden der
oudheid hunnen oorsprong aan de gymnastiek ontleenden, kruiste het kind de armen, en het eene been
voor het andere, steunend op den teen, met opgetrokken
hiel, geleek het in zijne onbeweeglijkheid een standbeeldje in een museum, de „Rust" voorstellende.
Doch deze rust duurde slechts een oogenblik bij
Nello. Zeer spoedig deed hij mee aatl de toeren der
anderen, terwijl hij ieder oogenblik, alsof hij serieus
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werkte, 'het gezicht kwam afwisschen met den zakdoek,
die over de barriere hing; hij beproefde zich horizontaal
te houden door zich aan een der palen van zijn broeder's
trapezium vast te klemmen, doch rolde bijna onmiddellijk
in het bergje zand van den mast en verdween er half
in; hij maakte wandelingen op zijne handen en deed
de gewone reeks sprongen, en die achteroverbuigingen, waarbij het lichaam zich langzaam en moeilijk
weder schijnt op te richten op gebroken lendenen.
Deze kunststukken der voorstelling, die kleine toertjes,
die dikwijls mislukten, deed Nello telkens over met
Keene uitgelatenheid, eene opgewektheid, een entrain,
waarin men het pleizier weervond van een straatjongen
die speelt; een lachen der oogen, vol van emotie,
vermakelijke groeten van zijne kleine, gebogen, gracieuse armpjes naar het applaudisseerend publiek. En
dit alles werd uitgevoerd met iets beslists, iets vastbeslotens, iets vermetels, met iets bijna heldhaftigs
in zijn lief gezichtje. Doch reeds was hij weer, toen
de rol uitgespeeld was, zoo hard hij loopen kon, bij
Gianni de lief koozende streeling van diens vingers over
zijn haar gaan zoeken; soms nam Gianni hem op het
vlak van zijn hand, met het hoofd naar beneden, en
hield het kleine, waggelende lichaam en de kleine, nog
weeke wervelkolom aldus een seconde in evenwicht.
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XII.
De jaren volgden elkaar, en altijd maar door liepen
zij Frankrijk af, deze mannen en vrouwen, bezochten
slechts bewoonde plaatsen om voorstellingen te geven,
en keerden daarna zoo spoedig mogelijk weder naar
buiten terug om te kampeeren onder den blooten
hemel, rondom hunne wagens. Den eenen dag waren zij
in Vlaanderen, aan den voet van een dier zwarte
heuvels, gevormd door ijzerslakken en het gruis van
steenkool, in een dier vlakke gedeelten, met sluimerende
rivieren, met vergezichten, aan alle zijden belemmerd
door hooge, rookende schoorsteenen. Den volgenden
dag waren zij in den Elzas, tusschen het puin van een
oud kasteel, weder in bezit genomen door de natuur,
en dat muren van klimop en wilde violieren had, en van
die bloemen, welke slechts op rulnen bloeien. Een
volgenden waren ze in Normandie, onder groote appelboomgaarden, niet ver van het bemoste dak eener
boerderij, aan den oever eener beek, kabbelend tusschen
het hooge gras van eene weide. Dan weer waren zij
in Bretagne, en trokken voort over steenachtige vlakten,
tusschen de grijze rotsen, en met de donkere oneindigheid van den Oceaan voor zich. Dan weer in Lotharingen,
aan den zoom van een woud, bij een oud kolenveld,
omringd door het gehak der houweelen en dicht bij
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een vallei, waaruit op Kerstnacht de Wilde Jacht stormt,
aangevoerd door den Jager met den vurigen Mantel.
Dan weer waren zij in Tourraine, op een „rijzing" der
Loire, langs een zachte glooiing waartegen zich vroolijke
huisjes vleiden temidden van wijnbergen en boomgaarden, waar de schoonste vruchten der aarde rijpen.
Een ander maal waren zij in Dauphine, midden tusschen
de dennenwouden dicht bij een houtzaagmolen, verdwijnend in het schuim van het neervallende water,
en kleine watervalletjes, waarin de forellen rijzen.
Weder een andere maal kampeerden zij in Auvergne,
naast kloven en afgronden, onder boomen, onttopt
door den wind, temidden van het gehuil van den
noordenwind en het gekrijsch der gieren. Dan weder
kampeerden zij in Provence, in den hoek van twee
muren, gescheurd door de loten van een enormen roodbebloemden laurierboom en gevoord door de troepen
hagedissen, met op hen de van sterren door-lichte
schaduw van een grooten wingerd, met aan den horizon
een roodachtige berg, waarop een villa van marmer.
Dan weder kon men den troep ontmoeten, rustend
in een hollen weg in Berry, een volgenden dag wijlend
aan den voet van een kleinen heuvel, in het Anjou-sche,
een volgenden weder kastanjes rapend in een kastanjebosch in Limoussin; dan weer jachtmakend op egels
op een heide van Gascogne; dan weder kon men hen
vinden, de wagens voorttrekkend langs een heuvel-
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achtigen weg van Franche Comte; dan weder trekkend
langs een bergstroom in de Pyreneeen ; en dan weder,
in den tij d van den wij noogst, voorttrekkend te midden
der witte, met wijngaardranken gekroonde ossen van
Languedoc.
En door dit voortdurend trekkend bestaan in al de
wisselende seizoenen, dwars door al deze streken, die
zoo weinig op elkaar geleken, was het dezen menschen
gegeven immer voor zich te hebben de vrije ruimte,
altij d in het heldere licht des hemels te verkeeren, immer
zuivere lucht in te ademen, lucht die aanwuifde van hooivelden of heiden — en zich de oogen 's morgens en
's avonds te verzadigen met het altij d nieuwe schouwspel
van den zonsopgang en der avondschemering; zich

de ooren te vervullen met de vage geluiden van het
heelal, de ruischende harmonieen der bosch-gewelven;
de fluit-modulaties van het windje in het riet, dat zacht
heen en weer wuift; — en het intense genot een te
worden met den storm, den orkaan, het onweder en
den strij d der elementen; -- en dan te eten aan den
kant van den weg, en te drinken van het frissche
water der bronnen en uit te rusten in het lange gras,
met het gezang der vogels boven het hoofd, het gelaat
te verbergen in de bloeiing en de welriekende geuren
der wilde bloemen, verhit door het middaguur; zich
te vermaken met het een oogenblik in de gesloten
hand gevangen houden van een dier der vlakte of
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en te staren in blauwe verten, te
van het bosch;
lachen om de felle zon, als ze scheen op een haas, die
onbeweeglijk zat in een voor; te spreken met de droevigheid van een herfstbosch door onder zij ne voeten de
dorre bladeren op te schuifelen, zich in de zoete
verdooving te verliezen van het droomen in de eenzaamheid, de heimelijke stille roes van den primitieven
mensch, in voortdurende aanraking met de natuur in een woord, met alle zinnen, door alle porien om zoo
te zeggen, te voldoen aan wat Liszt noemt: „le sentiment bohemien."

XIII.
En soms gebeurde het dat Stepanida evenals een
beest dat zijn jong wegdraagt, plotseling haar nu

reeds groote kind optilde en het tegen hare borst drukte,
naar eene eenzame plaats liep, zich verborg in een
dicht gedeelte van het bosch, en als ze zich geheel
omgeven zag door de heining der takken, door de
bladeren die haar geheel opsloten, hem op het gras
legde, ademloos en hij gend. En dan, ver van alien, in
dezen natuurlijken schuilhoek, terwijl hare zijden nog
hij gden, knielde zij bij den liggenden Nello, steunde
met de beide hand en op den grond, het lichaam ineengedoken als het moederdier in liefde voor het jong,

en omving hers daar met eenen vreemden blik die het
kind, dat trachtte te begrijpen en niet begreep, vrees
aanjoeg.
Dan kwam er uit den mond der moeder, terwijl ze
zich over het hoofd van Karen laatstgeborene heenboog,
langzaam als een geprevelde litanie:
Arme, aangebedene kleine,
Arme lieve kleine,
Arm klein hart.

En in de rust en de fluisterende stilte gingen de
zoete woordjes nog lang voort in droevige zangspraak,
waarin het was alsof een gebroken hart weende. En
onophoudelijk kwam het woord „arm" terug, dat woord,
dat moeders en de minnaressen van het ellendige
„Boheme", steeds angstig voor de toekomst der geliefde
wezens, nooit nalaten te weven door hun liefkoozingen.

XIV.
Sedert lang, zeer lang reeds, ging de moeder van
Nello achteruit. Wat hare kwaal was wist men niet.
Misschien was het de ziekte der planten, overgeplant
in een grond en in een klimaat, waarin zij veroordeeld
zijn, niet oud te worden. Overigens klaagde de Zigeunerin nergens over dan over de kou, een koude tot
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in het merg, en die zij niet weren kon, en die, des
zomers zelfs, - over haar lichaam, onder al de doeken
waarin zij zich wikkelde, plotselinge en zenuwachtige
rillingen deed gaan. Tevergeefs bereidde la - Talochee
haar de aftreksels van kruiden, vergaard langs de
wegen, en die zooals zij zeide, haar weder warm zouden
maken; tervergeefs trachtte haar echtgenoot, in de
plaatsen waar de troep voorstellingen gaf, haar naar
den dokter te krijgen, zij weigerde alles met een gemelij ke knorrige bitterheid, en bleef deelen in de vermoeienissen van alien, steeds bleeker met al grooter
wordende oogen. Op zekeren dag echter had zij de
kracht niet meer aan haar tafeltje op de estrade te
blij ven, en de entreegelden tot het laatst toe in ontvangst
te nemen. Den volgenden dag stond zij niet op, doch
beloofde den volgenden dag op te staan. En zij verliet
het bed den volgenden dag evenmin als de dagen die

volgden. Haar man wilde toen in een herberg blijven
en haar daar verplegen, doch de vrouw verzette zich
hiertegen met een gebiedend , neen" van haar hoofd,
terwijl de nagel van haar duim op den achterwand
der wagen tegenover de plaats waar haar hoofd op
het kussen lag, een groot vierkant trok, het ontwerp
van een venster.
Sedert Bien tijd hielden de oogen der zieke, voortreizend in haar bed, zich slechts bezig met de landschappen, die de wagen doortrok.
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Zij zeide niets meer tot haren armen, ouden echtgenoot, die geheele dagen aan haar bed doorbracht,
gezeten op een ouderwetsche koffer van een Romeinsch
prelaat en die zijne Italiaansche pantomines bevatte ; hij
was gebroken door eene droef heid, die iets imbeciels in
zich had. Zij sprak evenmin tot de anderen, die haar er
nauwelijks toe konden bewegen, den blik voor een
oogenblik af te wenden van haar kleine venster. Alleen
de tegenwoordigheid van haren laatstgeborene, gedurende de korte oogenblikken, dat men het beweeglijke
en zelfzuchtige kind er toe kon krijgen, zich stil op
een voetbankje te zetten, was in staat haar af te leiden
van haar onafgebroken staren. Al den tijd dat hij er
was, hield de moeder zonder dat haar mond of hare
handen hem naderden, haren blik op het kind gevestigd als een verterend vuur.
Men bedacht alles, wat de zieke genoegen kon doen.
Men wiesch om de twee of drie dagen de kleine ruitjes
der vensters met zeep, opdat ze goed helder zouden
zij n als zij er door keek; men plukte haar op de velden
en in de bosschen de wilde bloemen, die zij gaarne in een
karaf aan het hoofdeinde had staan, en de leden van den
troep hadden elk wat bij gedragen, om haar een dekbed
te koopen met rood zij den overtrek en heerlij k warm:
het eenige, waarvoor zij dankte, met wilde blij dschap.
De wagen ging steeds voort, dwars het land door,
terwijl de vrouw steeds zwakker werd,
zwak, dat

zoo
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men haar hoofd, dat teruggleed op het hoofdkussen,
weder naar het glazen venster moest oprichten.
Zij was er op een middag zoo slechts aan toe, dat
de oude Bescape liet afspannen, en de troep maakte
zich reeds gereed to kampeeren, toen de reizigster,
die voelde dat de beweging onder haar lichaam ophield,
een woord uit hare taal uitsprak, een woord uit
de romany-taal, sissend als een zweepslag, , Vooruit !"
En zij herhaalde dit woord telkens, tot men weder
aangespannen had.
Nog tal van dagen bleef de starre, benevelde blik
der Zigeunerin hardnekkig naar den achterkant van
den wagen gekeerd, door de opening van het raam gericht op de natuur die achter den wagen weg-week,
zich in de verte verliezend, vervagend en verdwijnend,
opdijnend in het geschok der slechte wegen.
De reeds benevelde oogen der stervende, konden de
eindelooze vlakten niet meer verlaten, de diepe wouden,
de zonnige heuvelen, het groen der boomen, en het
vloeiend blauw der rivieren; hare blikken konden zich
niet meer losmaken van den helderen glans, die van
den hemel op de aarde straalde, het daglicht dat
schitterde buiten de huizen ... want zij was de vrouw,
die, eenmaal voor het gerecht geroepen, zich van den
haar voorgehouden Christus had afgewend, en die,
terwijl ze naar een open venster in de gerechtszaal
ging, gezegd had: jusschen den hemel en de aarde
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beloof ik mijn hart te openen en de waarheid te zeggen!"
En tot in haren doodsstrijd, tot aan het eind van haar
zwervend leven, bleef zij dit licht toegewend.
Op een morgen, dicht bij een kleine kerk van la Brie,
waarvan men het onderste gedeelte der muren aan het
restaureeren was, hield de Maringotte stil. Voor de
wagen, schitterend in de opgaande zon, het goudpapier
van het ouderwetsche koor, dat rechtop was blij ven
staan als de nis van een theaterversiering. Daaronder,
langs de roode koppen van metselaars, bespetterd
met kalk, sprong een Lange geestelijke, met ronden
hoed, gegarneerd met een rouwband, met een zwarte
soutane, lang als kwam er geen eind aan, kaal aan
de zakken, over de overblijfselen van oude doodkisten,

en over stijgerpalen ; zijn gezicht was groezelig van
een zwarten baard van acht dagen, en hij had heldere
doordringende oogen en een puntigen neus. Dezen
morgen, op het oogenblik dat de wagen zich weder
in beweging stelde, bleef Stepanida's blik, zich plotseling van het venstertje afwendend, lang en met groote
tevredenheid rusten op haren eerstgeborene. Toen,
zonder jets te zeggen, zonder een liefkozing of een
kus, nam zij de kleine hand van Nello, die zij in de
hand van haren oudsten zoon legde, en haar vingers,
die reeds begonnen te verstijven, drukte de handen
der beide broeders samen, als om hun te zeggen, elkaar
lief te hebben tot in den dood.
DE GON COURT.
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xv.
Dat geloof, dat vertrouwen, dat men soms jonge
kinderen ziet stellen in hun oudere broers of zusters,
en de overgave van het hart, in eene oprechte bewondering voor een wezen, dat tot hun eigen bloed behoort,
in hunne oogen geworden het ideaal-wezen, waaraan
zij zich heimelijk trachten te spiegelen om te worden
als zij, hun tot in het kleinste navolgend: dit waren
de gevoelens van Nello voor Gianni, doch bij hem met
iets nog hartstochtelijkers, iets nog meer fanatieks dan
bij al de andere jongere broers ter wereld. Iets was
eerst dan goed, als zijn broer het deed. Er bestond
niets waars of geloofwaardigs dan wat zijn broeder
zeide; als de oudere sprak, zag men den kleine luisteren,
met boven de wenkbrauwen de twee knobbeltjes, die
bij jonge kinderen het teeken zijn van aandachtig
luisteren of nadenken. ,Gianni heeft het gezegd", dit
was steeds zijn refrein, en, dit eenmaal vaststaand,
geloofde hij, dat het woord van zijnen ouderen broeder
voor iedereen evenzeer evangelie moest zijn als voor
hemzelven; want Nello's geloof in Gianni was absoluut.
Eens toen hij geklopt was door een kleinen confrater
van eene concurreerende tent, die grooter en sterker
was dan hij, nam Nello, op deze woorden van zijnen
broeder: „morgen, zie je, moet je dezen looden kogel
in je hand nemen, dan moet je recht op hem afloopen, je
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zoo,

een vuistslag, midden op zijn tronie,
geeft hem, kijk
en hij zal vallen", den volgenden dag de kogel in het
holle van zijn hand, gaf den vuistslag en wierp zij nen
vervolger op den grond. Hij zou dezen vuistslag evengoed aan Rabastens gegeven hebben als aan den
ondeugenden kwajongen, als zijn broeder hem den
Alcide had aangewezen. En in alles bleef hij zich op
dit punt gelijk. Een ander maal, toen Gianni, in een
schertsende bui, wat zelden voorkwam, zich vermaakt
had met Nello te beschuldigen aan Lariflette zijne
hoefijzers afgenomen te hebben, ging de jongere, aan
het wankelen gebracht door den ernst, waarmede zijn
broeder het gezegd had, de sporen van de gaatjes
der spijkers in de klauwen van den poedel zoeken,

hoewel hij er bij na zeker van was, dat honden niet
beslagen zijn, en toen men hem uitlachte om zijne
lichtgeloovigheid, herhaalde Nello koppig zijn onderzoek
voortzettend: „Gianni heeft het immers zelf gezegd!"
En men had het hart niet aan zij nen Gianni to raken.
Op zekeren dag kwam Nello huilende binnen, en op
de vraag van zijn broeder, wat de oorzaak van zijn
verdriet was, antwoordde hij snikkend, dat hij leelijke
dingen over hem had hooren zeggen, en toen Gianni
er op aandrong, dat hij deze woorden, ten zijnen
nadeele gezegd, herhalen zou, en zijn kleine mond
de dingen zou zeggen, die beleedigend voor zij nen
broeder waren, werd hij woedend.
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Als hij binnenkwam van buiten, was Nello's eerste
woord: „Is Gianni hier?" De kleine broeder scheen
slechts naast den groote te kunnen leven. In de arena
zag men hem voortdurend tusschen de beenen van
Gianni, willend deelen, al was het dan ook nog zoo
weinig, in al wat de oudste deed, dezen aldus dwingend,
hem ieder oogenblik zachtjes met de hand te weren.
Al den verderen tij d, als hij bij zij nen broeder was,
hield hij de oogen onafgewend op hem gericht, met
lange blikken, blikken als 't ware toegewijd, waarin
al de bewonderende liefde der kinderen ligt, en waarin
voor een oogenblik de onstuimigheid van den zeer
jeugdigen leeftijd tot rust komt. En als Gianni er niet
was en Nello door iets getroffen werd of ergens iets
vermakelijks zag, kon het kind, dat alles gaarne met
zijnen broeder wilde deelen, zich niet weerhouden tegen
dengeen, die in zij ne nabijheid was, te zeggen: , dat
moet Gianni weten!" De gedachten van den kleine
waren zoo geheel vervuld van den grooten broeder,
dat het kind zelfs in zij ne droomen nooit iets alleen
deed, en zijn altijd-tegenwoordige broeder steeds met
hem samenwerkte in dingen, die slechts door twee
konden verricht worden.
De dood van Stepanida, had, in de uren van den
dag en van den nacht, het nauwverbonden leven der
beide broeders nog meer doen ineenvloeien, en een
groot, nieuw geluk was het voor Nello, dat Gianni nu

in de Maringotte sliep, dat hij nu 's morgens aan zijn
bed kon komen kijken, en dat hij hem aan zijne zijde
had, in de blijheid en de teederheid van het ontwaken,
dat even-in-bed-komen, dat kleine jongens, die al groot
worden, nog zoo gaarne bij hunne moeders doen.
Midden op den dag en des avonds als de troep
bivakeerde, leerde Gianni Nello lezen in de pantomimeboekj es van hunnen vader, gaf hem soms zijn viool in
begaafd als alle Zigeude handen, waarop het kind
begon te spelen als een kleine virtuoos der
ners
vlakten en wouden.

xv'.
Tommaso Bescape, die in eene vreemde verdooving
vervallen was na den dood van Stepanida, en Bien men
nu altijd kon vinden zitten op zijn koffer, waarin de
pantomimes geborgen waren, dicht bij het bed waarin
zijn vrouw geslapen had, weigerde op zekeren morgen
op te staan en bracht sedert Bien tij d zijn verdere leven
in het vroegere huwelijksbed door, als gelukkig in wat
een bemind lichaam achterlaat aan lijfsgeur in de dekens,
en wat de vochte warmte van een ander leven er in
doet herleven van het subtiele verleden; de arme, oude
verdwaasde had nu geen andere afleiding dan, uitgestrekt op de lakens, te liggen kijken naar zijne fantasie-
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huzaren-uniform, waaraan hij iederen dag nieuwe zilveren galons Wilde gezet hebben.

XVII.
De ziekte van den vader noopte Gianni de directie
van den troep op zich te nemen. Doch hij was een te
jong directeur, wien het aan autoriteit ontbrak tegenover
mannen die hem als kind bleven beschouwen. Toen
de moeder leefde, en de vader nog in het voile bezit
zijner geestvermogens was, gelukte het hen beiden, deze
onhandelbare menschen te regeeren, de jaloezie6n, de
antipathiee-n, de haat van deze elkaar vijandige stakkers,
zich bijna te doen verbroederen. De vrouw met het
vreemde van haar persoon, hare karige woorden, het
kalm-gebiedende van hare ernstige stem, en hare diepe
oogen, oefende eene soort mysterieuze heerschappij
uit, en niemand durfde tegenstribbelen a1s zij een bevel
gaf. En daar, waar Stepanida niet sprak, trad de
echtgenoot tusschenbeide met zijne diplomatie van ouden
Italiaan. Dank zij de intieme bekendheid met de karakters
van zijn personeel, dank zij de gave die hij bezat de
verkropte vijandschap te vleien van hem tegen wien
hij sprak, in termen waarbij in iederen zin „mio caro"
voorkwam, vermengd met vage beloften, verleidelijke
verschieten die reeds dichtbij schenen, en zelfs met
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grappen uit zijn repertoire, kreeg vader Bescape alles
gedaan wat hij wilde, en wist het voldoen aan de
eischen van dezen en genen voor onbepaalden tlj d te
verschuiven. Gianni had niets van zijnen vader. Hij
wist niet, hoe beloften te doen, en werd hij gedwarsboomd in wat hij wilde, dan werd hij woedend, wenschte
den man naar den duivel en weigerde onmiddellijk het
verlangde. Hem ontbrak ook het geduld om toenaderingen en verzoeningen te bewerken, en hij gaf zich
de moeite niet een tot hiertoe en niet verder" te
stellen tusschen den hansworst en den alcide, en zag
lijdelijk toe hoe de wrok zich tot verbittering verergerde en ten laatste in openlijken krijg losbrak. Veel
details van het vak verveelden hem, en hij hield zich
niet, zooals zijn vader, op met kunstgrepen om het
publiek te lokken, daar hij niet die bewonderenswaardige
gave der talen had van den ouden Bescape, de gave
die in de kleine plaatsjes der meer afgelegene provincien hem in staat stelde zijne toespraken te houden
in het plaatselijk dialect, een bron van overvloedige
inkomsten in het zuiden, en om welke zijne Fransche
confraters, die van nature zeer weinig talen spraken,
hem benij dden.
Hij bezat ook, niet de geringste geschiktheid voor
de taak van administrateur, en Talochee, op wie hij
alles liet aankomen wat de practische regeling der
troep betrof, ontbrak het aan gezag en aan de gees-
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telijke hulpbronnen die zijn moeder in zoo hooge mate
bezeten had.
Om kort te gaan, de individuen, wier bestaan hij
deelde, waren niet aan hem gehecht, hoewel Gianni
een goed kameraad en steeds weiwillend was jegens
alien en elk in het bij zonder. Ze hadden tegen hem,
vaag en diep, de grief, dat hij met iets rondliep, dat
hij niet zeide, en zij hadden een voorgevoel dat de
jonge directeur zich in zijne functie nooit zou vereeuwigen, daar de neiging, alles over te laten, zich nu reeds
bij hem openbaarde.

XVIII.
Gianni's handen waren, zelfs als hij rustte, onophoudelijk bezig, en tastten voortdurend

om

zich heen.

Zijne handen vatten de dingen als 't ware onbewust
en onwillekeurig aan, plaatsten ze op hun kop, op een
hoek, op een punt hunner oppervlakte waarop ze zich
redelijkerwijs niet konden ophouden, en trachtten tevergeefs ze aldus een oogenblik in evenwicht te houden,
en steeds waren ze werktuigelijk bezig de wetten der
zwaartekracht te verkrachten, recht tegen eigenschappen
van alle evenwicht ingaand, steeds bezig de nooit
veranderde neiging der dingen, op hun bodem of hun
voet te willen staan, geweld aan te doen.
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Dikwijls bracht hij langen tijd door met een meubel,
een tafel, of een stoel te draaien, en nog eens te
draaien, in alle richtingen, en dit met een zoeken,
intens,
hardnekkig, dat zijn kleine broeder dan
tot hem placht te zeggen: , zeg toch eens, Gianni, wat
wil je toch van dat ding?"
„Ik zoek!"
„Wat zoek je?."
,,Ah, dat is het juist!" En Gianni voegde er bij :
„'t Is vervloekt, maar ik zal 't nooit vinden ! "
„Maar
dan toch! Zeg dan eens. Zeg het mij
dan ! " drong Nello weer, de klemtoon leggend op mij,
met de klagende smeekstem van kinderen die iets weten
willen.
„Als je groot bent.... Je zoudt er nu toch niets van
begrij pen .... Ik zoek ook voor jou, broertj e. "
En toen hij dit op zekeren dag weer gezegd had,
sprong Gianni opeens op een kleine vierkante tafel,
die hij juist weder op zijn pooten had neergezet, en
riep zijn broer toe:
„Let op, broertje ... Je ziet het bijltje daar in den
hoek ? ... Neem dat... goed zoo, welnu ... sla uit alle
macht tegen dezen poot, juist, die rechtsche ..." De
poot was onder hem stukgeslagen, terwijl Gianni
rechtop bleef staan op de nu manke tafel. „Nu den
anderen, den linksche." Toen ook de tweede poot er
afgeslagen was, hield Gianni zich nog altij d staan de,
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in een wonderbaar equilibre, op deze tafel, waaraan
de twee voorste pooten ontbraken.
Ha! ha! ha!" riep Gianni met de intonatie van den

kermisartiest, , daar zit 'm de kneep ... broerke, het
gaat nu om den derden poot."
„Den derden poot?" zeide Nello, een weinig aarzelend.
ja de derde, maar met kleine hakjes ... en met een
krachtigen eindslag, die hem er onderuit doet vliegen."
En dit gezegd hebbend, terwijl de derde poot langzamerhand losliet, bereikte Gianni de uiterste punt van
de tafel, boven den laatsten, nog vastzittenden poot.
Het derde stuk hout viel en Nello zag het tafeltj e,
om welks rand zich de beide' groote teenen van Gianni
kromden, horizontaal blijven staan op den laatsten poot,
terwij 1 het lichaam van zij nen broeder, naar alle kanten
overbuigend, en evenveel naast als boven de tafel,
geleek op het gekromde oor van een vaas.

,,Vlug, vlug, spring op mij ! " riep , Gianni Nello toe.
Doch reeds waren de tafel en de equilibrist op den
grond gerold.
Terwijl hij voor een willekeurig voorwerp zat in
ineengedrongen, neerhurkende houding, met de eene
knie op den grond, en de andere, waarop zij ne over
elkaar gelegde handen steunden, geheven, was de onbegroot,
weeglijkheid van den grooten broeder soms
dat de kleine broeder, vervuld met eerbied voor de
ernstige beschouwing, hem naderde zonder to durven
.
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spreken, en hem niet liet merken dat hij er was, dan
door eene lichte wrijving van zijn lichaam, als het
streelende langsstrijken van een dier.
Gianni legde hem dan, zonder zich om te keeren,
de hand op het hoofd en deed met een zachten druk
de kleine naast zich neerzitten, onafgebroken naar
zijn voorwerp kijkend, met de hand in de haren van
het kind, totdat hij zich, met zijn broertje in de armen,
achterover wierp, zeggend: ,neen, 't is onuitvoerbaar."
En dan, terwijl hij met hem in 't gras omrolde als
een groote hond, zeide Gianni, in eene onwillekeurige
ontboezeming, hardop tot het kind sprekend, zonder
evenwel zich te willen doen begrijpen door den kleine:
„ha, broertje... een toer... een zelfgevonden toer...
een toer, heelemaal van jezelf, een nieuwe toer, hoor
j e ... een toer, die den naam der twee broeders op een
affiche in Parijs zou brengen ! ..."
En, plotseling zich onderbrekend, alsof hij bij Nello
alle nagedachte van wat hij zoo juist gehoord had,
wilde wegnemen, greep hij hem beet, en liet hem
ronddraaien in razende ombuitelingen, waarin het kind
in de al maar doordraaiende beweging op zijn lichaam
voelde de zachte aanraking van handen, die tegelijkertijd
broeder- en vaderhanden waren.
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XIX.
En de altijd maar weer opnieuw aangevangen reis
der Maringotte door Frankrijk ging voort, onder het
bestuur van den noon, doch zonder het succes en de
ontvangsten, die de troep had onder de directie van
den ouden Italiaan. De voorstellingen, gekrompen tot
de kilo's van den Hercules, tot den dans op het koord
van Talochee, tot het werken aan het zweefrek en de
equilibristische toeren van Gianni, tot de sprongen van
den kleinen Nello, hadden niet meer de aantrekkelijkheid, die de vermakelijke pantomimes er aan gaven,
waarmede de voorstelling doorgaans eindigde en die
het publiek der plaatsjes zonder schouwburg vermaakten
als een scene uit een heusch tooneelstuk. En ook
hadden de leden van den troep, daar ze ouder werden,

het entrain, den bezielenden ij ver voor het vak verloren.
De hansworst werd spaarzaam met zijne grappen,
Hercules, door de nu nog schraler wordende maaltij den,
toonde een nog grooteren afkeer van zich to vermoeien.
De trombone blies nog slechts in zijn instrument,
omdat 't er nu eenmaal zoo bij hoorde.
En de ommegangen door de dorpen voor de voorstelling kwijnden, de groote trom sluimerde en het
ij zerwerk der tent deed rheumatisch gepiep hooren.
Alleen Talochee gaf nog haar geheele wezen met
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eene slecht gehumeurde toewijding en woede tegen
de slechte fortuin der beide broeders.
Jaren gingen voorbij, waarin de oude Tommaso
Bescape stierf, en waarin de zaak meer dan middelmatig,
en het besturen der leden van den troep dagelijks
moeilijker werd. Cyprien Muguet, de asthmatische trombone, was een volslagen dronkaard geworden sedert
den dood van Lariflette. De hansworst, die met den
dag kwaadwilliger werd jegens zijne kameraden, veroorzaakte honderden verdrietelijkheden aan Gianni,
zooals het verwoesten van rijzemijten, en het snijden
van dorenstokken of takken van pereboomen aan den
kant van den weg, waar de karavaan langs trok. Want
de hansworst bracht zijn ledigen tijd door met manden
vlechten en stokken en pijpen te snijden, artistieke
kunstgewrochten, waarin nog de herinnering scheen te
leven aan eene kunst, geleerd in eene gevangenis, en
die Agapit in de pauzen tusschen de toeren met voordeel
van de hand zette. Voor zeer korten tijd nog had
Gianni een hoogst onaangename zaak gehad met den
eigenaar der Bouleauniere, een edelman, die amateurgoochelaar was en den troep in zijn kasteel geherbergd
had. En was hij na hun vertrek zoowaar niet tot de
ontdekking gekomen, dat zijne mooiste berkeboomen
van tusschenschors beroofd waren door den hansworst,
om er tabaksdoozen van te maken?
Midden in den strijd, die de aangeboren eerlijkheid
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van den jongen directeur voerde met zij nen afkeer
een ouden reismakker, naast wien zij ne kindsheid
opgegroeid was, weg te zenden, en bij de verdrietelijkheden, die de kermiskunstenmakerij hem iederen dag
bracht, gebeurde er iets, dat zeer noodlottig was voor
het prestige van het circus Bescape, en voor de inkomsten der kas. Een van de beste bronnen van inkomsten
van den troep, voornamelijk in de laatste tijden, had
men te danken aan Hercules. Als de troep kwam in
een vlek of dorp, voelde de ,sterke man" der plaats
dikwijls in zich de lust opkomen, zich te meten met
den athleet. Dan werd er een weddenschap, loopend
over wie den ander „leggen" zou, aangegaan tusschen
het spel en den , sterken man", die bij na altij d een
molenaar was: een weddenschap van i oo, 200, sours
300 francs, welk geld werd ingelegd door de partij
van den tegenstander van Hercules, soms door den
tegenstander alleen, en soms door eene inschrij ving
van dorpsgenooten, wier plaatselijke ijdelheid zich
interesseerde voor zijnen roem. En altijd won Hercules,
niet wijl hij sterker was dan al de mannen met wien
hij geworsteld had, doch door het gewend zijn aan
bet worstelen en wijl hij al de hulpmiddelen en geheimen
van het vak kende. Nu gebeurde het op zekeren dag,
dat de onlegbare Rabastens geworpen werd op de
beide schouders door een molenaar van Bresse, een
man, die, zooals ieder dacht, minder „weerstand" bezat
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dan de Alcide. Temidden der stomme verbazing van
den troep, woeclend over deze vernedering, temidden
der ontroering, werd de schetterende schreeuwstem
van den hansworst gehoord, die den zich ontsteld oprichtenden Hercules naar het hoofd wierp zoodat iedereen
het hooren kon: dat hij te veel hield van een smoezige
vrouw, die in den nacht daarop voorafgaand... Een
ontzettende oorvij g verhinderde den hansworst, die op
den grond rolde, voort te gaan.
Toch had de hansworst waarheid gesproken. Inderdaad had Hercules, tot nu toe slechts verliefd op zijne
voeding, eene plotselinge liefde opgevat voor eene
Dejanire, die hem overal natrok en aan wier omgang
hij thans zij n nederlaag te danken had. Het treurigste
van het voorval voor Hercules en voor den troep was,
dat deze nederlaag bij den man absoluut het besef
zijner meerderheid doodde, dat hij nog twee of drie
malen worstelde en gelegd werd, en dat men hem
hierna, wanhopig en verward in het zwaarmoedige
geloof, dat het noodlot hem de kracht zij ner spieren
ontnomen had, er niet meer toe bewegen kon zich te
meten, zelfs niet meer met den eersten den besten
uitgemergelden liniesoldaat.
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xx.
Gianni deed Nello, toen deze nog zeer klein was.
deelen in eenige zijner toeren, om het kind te vermaken,
en met het doel hem aan te moedigen en in hem den
lust en ijver voor het vak te ontwikkelen. Later voelde
hij in zijnen jongen broeder zulk een vurig verlangen
eene eigene rol te spelen, dat hij hem bijna in al zijne
toeren inleidde en hij was in de laatste jaren, waarin
Nello opgegroeid was tot een jonkman, zoozeer gevorderd, dat de oudste de gewoonte, alleen te werken,
geheel had laten varen, en zich niet op zijn gemak
zou gevoeld hebben, als hij het werken van zijnen
jongen broeder niet verbonden met 't zijne had gevoeld.
Als Gianni nu jongleerde, nam hij Nello op zijne
schouders, en dit boven op elkaar staan van twee
goochelaars, slechts een goochelaar vormend, bracht
in het heen en weer vliegen der ballen bizarre, onverwachte spelingen, dubbel-spelen, elkaar afwisselend,
tegen elkaar ingaande spelen. Aan het trapezium deed
Nello alles na wat Gianni deed, meedraaiend in de
om- zwaaiing van zij n broeder, nu eens niet te kennen
van hem in de snelle wentelingen van den eerste, dan
weder zich voegend in het langzame zijner verstervende
drijving. In nieuwe toeren, die de oudste bestudeerd
had om ze uit te voeren, en ze in „De kleine Gymnast"
te plaatsen, deed Gianni, terwijl hij op den rug lag,
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Nello ronddraaien, hem grijpend, opwerpend en weder
opvangend met zijne voeten, voeten, die in deze momenten de aanvatting en de vingers schenen te hebben
van handen.
En ook in gemeenschappelijke toeren voegde zich
hunne kracht te samen tot een vlugheid en lenigheid,
waarin het elkaar niet begrijpen hunner beide lichamen,
de kleinste storing in hun contact, van ook slechts een
seconde, voor den een of voor den ander, en in sommige
gevallen voor beider., de ernstigste gevolgen had kunnen
na zich sleepen. Doch er bestond zulk een volkomen
lichamelijk elkaar begrijpen tusschen de beide broeders,
dat deze samenwerking van wil in de buig- en spanspieren, om een beweging voort te brengen, een scheen
te zijn voor de twee lichamen. Uit dezen verborgen en
geheimen samengang der ledematen van de twee
mannen in de uitvoering van een tour de force, uit
deze liefdevolle aanrakingen, als van vader en zoon,
uit dit spreken van spier tot spier, uit het antwoorden
van de eene pees, tot de andere zeggend „Go", uit
deze voortdurende agitatie der beide gevoelslevens, uit
dit zich ieder oogenblik overgeven van het eene aan
het andere, uit het voortdurend in hetzelfde gevaar
verkeeren, werd een geestelijk vertrouwen geboren,
dat de instinctmatige band tusschen Nello en Gianni
nog hechter maakte, en dat de natuurlijke neiging,
elkaar lief te hebben, nog versterkte.
DE GON COURT.
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xxi.
Op zekeren avond, toen het spel Bescape eenige
armelijke voorstellingen te Chalons-sur-Marne gaf, en
Gianni juist een zijner toeren geeindigd had, hoorde
hij zich bij den naam roepen door een der toeschouwers.
Hij herkende een confrater, Bien hij op de rondreis,
die beiden door Frankrijk maakten, reeds jaren lang
elk jaar ontmoet had. Het was een kleine man, kort,
gezet, knoestig, bij genaamd ,,Recousu", die, zonder
tent, en zonder muziek was begonnen met op het open
marktplein een tiental personen op een kar te doen
plaatsnemen, Bien hij op den rug optilde.
Toen dit succes had, was de kar vervangen door een
tweede-hands „breack", binnen een afgesloten ruimte
van oude versleten lappen. De breack was gevolgd door
een oude, vergulde zegekar, waarin hij nu zijn publiek
optilde. En het boffende ventje, dat eene goochelaarster
gehuwd had, ging door voor iemand, die veel geld
verdiende met zijn zegekar en de kaarttoeren zijner
vrouw, en die op grooten voet leefde in de logementen, waar hij kippetjes at, en ouden wij n dronk.
Recousu begon met Gianni te vertellen, dat hij
te laat op den dag was aangekomen om zijne tent
nog op te slaan, begon hem te beklagen om het geringe
aantal betalende bezoekers, dat de voorstellingen bij.
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woonde, schold op het „pestige" weer van den geheelen
zomer, en zeide dat 't tegenwoordig ,, niks gedaan"
was met het yak; en brak deze jeremiade plotseling
of met de woorden: „a propos, vriendje, het gerucht
gaat, dat je je wilt ontdoen van je spulletjes?" En
toen Gianni noch bevestigend, noch ontkennend antwoordde : ,nou, kom me morgen maar es opzoeken in
de Roode Hoed, misschien kunnen we sjacheren."

XXII.
Gianni vond Recousu nog aan tafel zitten in de
herberg de Roode Hoed. Aan weerszijden van hem

stonden twee ledige flesschen geflankeerd, en hij had
juist de vijfde aangetrokken. Op zijn breed, bij de
ooren rood-gevlekt gezicht, met wenkbrauwen als
vlokken haar van een wit konijn, met diepe putjes van
pokdaligheid, mengde zich, in plotseling wisselen der
gelaatsuitdrukking, een jovialiteit van groven moppentapper, met de listigheid van het pientere oog van den
Normandischen boer.
„Ha, ben je daar eindelijk .. , neem een stoel en een
glas, en zet je daar... En vader Bescape is zoo in de
zalige jachtvelden, he? Ik mocht den ouden iezegrim
wel ... ik zou graag zijn begrafenis bijgewoondhebben .. .
ah, dat was er nog eens een, die de boeren bedotten
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kon. Jongmensch, ik zeg je, dat je een kranige ouwe
heer gehad hebt, en zoo zul je ze niet makkelijk weer
vinden. Drink toch, vent... Wat moet je hebben voor
je heele rommel?"
„'k Mot er drie duizend francs voor hebben Recousu."
„brie duizend heusche francs ... Je neemt me er tusschen, ventje, je denkt zeker, dat ik de honderden
en duizenden maar van mijn rug to snijden heb...
omdat we tegenwoordig in plaats van een kar, een
zegewagen hebben met goud erop ... maar je weet
't net zoo goed als ik ook, alles gaat tegenwoordig
niet meer zoo als vroeger ... enfin, je moet er maar
in berusten, en de tijden nemen zooals ze zijn, en het
geld zooals het komt, en dan, vrindje, wat ik heb, of
liever, wat ik niet heb, is genoeg voor me, en ik ben er
mee tevreden. Wat drommel, en ik dacht nogal, dat ik
met 2400 francs je een allemachtig goed bod deed,
en dat je me dan van dankbaarheid nog om den hall
zou zijn gevallen. Maar drink dan toch, kerel."
„Nee, Recousu, drie duizend francs, en graag of
niet."
„Wel, God zal me bewaren, meen je wat je zegt?"
je.weet heel goed, Rescousu, dat er twee paarden
zijn, twee wagens, de tent en al het andere nog."
„Nou, laten we eerst de paarden eens bekijken : het
eene is de fut uit en het andere heeft een zweetstaart,,
en wat je Maringotte aangaat, die rammelt als oud ij zer,,
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net als de kade die zoo heet ... Weet je dan niet,
dat dat en dat Huis er net zoo een maakt, en dan
heelemaal nieuw, met naakte vrouwen erop geschilderd
door de eerste schilders van Parijs, voor vijftienhonderd
francs... en geloof je nou werkelijk, dat je andere
beestenwagen veel waard is... En wat je stevige
tent betreft, die heb ik gisteren eens goed bekeken .. .
nou... God zal me straffen als ik weet, of er nog wel
doek om de gaten zit. . . Maar drinkt dan toch, schooier ! "
,,Luister eens Recousu, als jij niet wilt toeslaan, dan
ben ik zeker, dat juffrouw Biguebois het wel doet."
,,Biguebois! Die met Bien krombeen, die ze plinks.
houden" noemen, getrouwd is, die vervloekte flesschetrekster, die langen tijd een vrouw met 'n varkenskop
heeft laten zien, het wijf, dat net zoo harig van vel
was als een berm, en die ze iederen morgen scheerden.
La Biguebois heeft je dus een voorstel gedaan .. .
vertrouw het zaakje niet, ventje, ze zit tot over d'r
ooren in de schuld ... Ja, uilskuiken, in de beren en
de deurwaarders. Maar drink dan toch."
„Als je dat zeker weet, Recousu, dan zal ik me aan
vader Pizarre moeten houden."
En Gianni stond op.
„Vader Pizarre? Dacht je, dat op hem niets te zeggen
valt ? Je zult zeggen, dat ik de kameraden alien afkam .. .
maar iedereen kent Recousu, en niemand kan oak
maar zooveel op hem te zeggen hebben ... maar jij
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weet ook alles ! Jij bent net als de grens van Tournai,
waar geen muis over komt, of iedereen weet hoeveel
haren hij op zijn huid heeft... Maar om eens over
lets anders te praten, ik heb den kleinen bengel zien
werken... hij lapt 't 'm dan maar, die kwajongen .. .
leden, buigzaam als een wilgeboom ... en j e zoudt
zeggen, dat hij den Sint Fitus dans in z'n beenen
heeft... waarachtig, hij komt er wel, op z'n handen.
Maar drink dan toch, kerel."
,,Nee, dank je, ik heb geen dorst... Jij bent dus
vast besloten, de zaak niet voor drie duizend francs
over te nemen?"
,, Hij laat waarachtig nog niets zakken. Nou, omdat
ik niet op je gemoed kan werken, geef ik je er twee
duizend francs voor."
„Neen, Recousu, je weet even goed als ik, dat wat
ik je verkoop, meer dan drie duizend francs waard
is... daar ... ik laat je de heele boel voor 2500 francs,
op voorwaarde, dat je mij contant betaalt, en je mijn
heele personeel overneemt."
„Je heele personeel overnemen ... Waarom stel je
me niet voor met mijn achterste op een doornheg te
gaan zitten ... Je heele zoodje overnemen ... je trombone heeft geen asem meer... Je Alcide is nergens
meer goed voor, dan voor pakjes dragen in de stad .. .
Je moppentapper, je August de Domme, ik zou hem
niet meer willen hebben om mijn hond aan 't lachen
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te maken ... Je koorddanseres, die is zoo af als een
ouwe tang, en is al zoover heen, dat je zou kunnen
zeggen, dat ze te lui is om zich te laten begraven."
„floor eens, Recousu, ik weet, dat je geprobeerd
hebt, haar mij te onttrochelen."
„O, dat duivelskind ... met zijn air van Domme
Hans... hij is nog gladder dan z'n vader, en met dat
alles zal hij nooit zijn tong verslij t en met te veel
praten ... jongen, j bent me beslist te slim af. Nou
alto, ik zal de boel maar voor den dag halen." En
Recousu maakte van om zijn middel een geldgordel
los, zooals de ossekoopers die dragen.
„ Ziehier, hier heb je j 2200 francs. "
„Ik heb gezegd vij f en twintig honderd francs.
Recousu, en daarenboven het overnemen van mijn
geheele personeel."
,,Nou, vooruit dan maar, dat ongelukskind van Bescape
moet toch in alles zijn zin hebben."
,,Betaal me, Recousu, als je een acte van verkoop
opgemaakt hebt, en maak daar wat haast mee, want
ik vertrek heel gauw.."
„En dat zoo opeens, verkoop nu geen onzin, je gaat
toch niet met een anderen troep beginnen."
„Keen, met dat leven heb ik afgedaan."
,,Verander je dan van beroep? Ga je soms naar
Luilekkerland?"
„Dat zul je later wel hooren."
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„Dus dat is top, he? Ga maar vast vooruit, ik haal
je wel in, ik moet nog eerst mijn zesde leegdrinken,
anders krij g ik mij n voile rantsoen niet.

XXIII.
Toen Gianni thuiskwam, vond hij Talochee aan den
ingang der tent op hem wachten. Hij had opgemerkt,
dat zij gedurende de laatste dagen verscheidene malen
op het punt had gestaan, hem aan te spreken, doch
de woorden waren haar op de lippen bestorven het
moment, dat zij ze uitspreken wilde. Is u daar eindelijk,
meneer Gianni, u is vanmorgen lang weggebleven .. .
ik wou ... en zij hield even op, en ging toen in eenige
verwarring door: „Om kort te gaan, kijk ... men zegt,
dat in den laatsten tijd wilde vrouwen ... veel opgang
maken ... dat het veel geld inbrengt. Toen heb ik
onderzocht, hoe dat in zijn werk gaat ... en 't is niet
zoo heel naar, rauwe kippen te eten ... en ik ben
heelemaal niet trotsch ... als 't voor u is, wil ik ze
wel eten, en ook wel sigaren."
Gianni keek haar aan. Talochee kleurde, en op haar
donkere, gebruinde huid was het geheim te lezen van, besloten liggend diep in haar zelve, een teeder gevoel voor
haar jongen directeur. Het arme kind, in hare verliefde
toewijding, in haar zoeken naar een middel om de
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zaken der Bescape's er weder wat op te werken, haar
trots van hoofdpersoon in den dans, tot zwij gen brengend, zag ze er, in sublieme zelfopoffering, niet tegen op,
of te dalen tot deze laagste en meest vernederende
sport van het yak: het eten van rauwe kippen.
,, Arm e Talochee, ik dank je wel ! " zeide hij, haar
omhelzend, met tranen in de oogen, je houdt oprecht
van de beide broeders ... maar net is het heele hutje
en mutj e verkocht, en Recousu is de gelukkige bezitter geworden ... Begrijp goed, dat de eenige verandering een nieuwe directeur is... maar als je ooit
een tien-franc-stuk noodig mocht hebben, en de Bescape's
hebben nog een geeltje, denk er dan aan, waar je
terecht kunt ... Kom, geen waterlanders. Doe mij ne
spullen en die van mijn broer in de houten koffer,
en liefst wat gauw, want wij vertrekken vandaag flog,...
dan ga ik de sleutels van den santekraam aan Recousu
overhandigen." Gianni kwam na verloop van een uur
terug, nam de koffer op den schouder, zeide tot Nello,
die verbaasd was over dit plotselinge vertrek, ,vooruit,
broertje, neem de vioolkist, en vlug op den trein naar
Parij s. "
Na een handdruk aan elk der oude makkers, gingen
de broeders heen, beiden, na een twintig schreden, nog
eens omkijkend naar de Maringotte, als lieden, die
juist het ouderlijke huis verkocht hebben, en die voor
het voor altijd te verlaten, met de . oogen een lang
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afscheid nemen van de muren, waarbinnen zij geboren,
en de anderen gestorven zijn.

XXIV.
In de coupe gezeten, zeide de oudste tot den jongere:
„Is 't niet waar, broertje, het beviel jou ook niet
langer, altij d maar door het land af te loopen, altij d
je af te werken op de kermissen ?" .. .
„O, wat mij aangaat," zeide de jongere broeder kalm,
„wat mij betreft, als jij gebleven waart, nu, dan zou
ik 66k gebleven zijn... maar nu jij vertrekt, volg ik
je ... als je naar Engelsch-Indie ging, dan ging ik
ook naar Engelsch-Indie, al zou ik dan ook denken,
dat het je in je hoofd mankeerde... maar mij zou 't
hetzelfde zijn."
ja, ik weet het," antwoordde de oudste, , daarom
waren uitleggingen ook noodeloos ... 't komt er niet
op aan, maar kijk eens hier... onze zaken stonden
niet schitterend ... maar dat is het niet, wat mij de
boel deed verkoopen... ik heb voor ons beiden plannen
in 't hoofd..." En terwijl Gianni, een oogenblik met de
eene hand afgetrokken op de houten bank der derde
klasse coupe trommelde, ging hij voort: We zullen dus
van avond te Parijs zijn... morgen zal ik trachten ons
aan het circus te doen engageeren ... dan zullen wij
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wel verder zien." En na dit gezegd te hebben, hulde
Gianni zich, tot zij Parij s bereikt hadden, in de rookwolken zijner pijp, terwiji Nello, blij als een kind met
de afwisseling, en trots in het vooruitzicht te zullen
debuteeren aan het circus, in een opgewonden, gelukkige
stemming, mededeelzaam en praatziek, de slaperigheid
van vette en volbloedige buren, gekleed in kielen,
verstoorde, door uit het raampje te hangen, en de coupe
uit, en er weer in te vliegen aan ieder station.

xxv.
Van het station lieten de broeders zich brengen naar

een klein logement in de Rue des Deux Ecus, waarin
Gianni zich herinnerde eenige dagen met zijn vader
doorgebracht te hebben, toen hij nog zeer klein was.
Langs een trap met houten leuning leidde men hen
naar de vijfde verdieping, in eene kleine kamer, met
een plafond, zoo laag en zoo ongelijk, dat, als Gianni
van hemd wilde verwisselen, hij eene plaats in de kamer
moest zoeken, waar zijne armen zich recht naar boven
konden steken.
Zij gingen weer spoedig daarna uit, aten in de eerste
de beste gaarkeuken waar zij langs kwamen, begaven
zich naar de Rue Montesquieu, waar zij elk een pantalon
en een overjas kochten. Zij schaften zich ook bottines
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en petten aan. Toen stapten zij in een huurrijtuig, en
lieten zich naar het circus brengen, waar zij plaatsen
eerste rang namen, en, zooals habitue's van kermistenten dit doen, zich aan de linkerzijde van den ingang
nederzetten. Toen zij aankwamen was het gas laag neergedraaid, en was de groote roset van geel zand, geteekend in het midden der donkere arena, nog niet beroerd
door den hiel van den piqueur met zijn lange zweep;
en al deze details, en de zorgvuldige voorbereiding van
deze voorstelling van paarden en tours de force, op zulk
een groote schaal, waren voor hen iets geheel nieuws.
Het publiek kwam binnen, en de zaal vulde zich langzamerhand.
Weldra begon een piqueur, die in hen lieden van
het vak herkende aan die kleinigheden, welkeden gymnast
verraden onder de burgerkleederen, aan dat zwaaiend
equilibre der bewegingen, aan het deinend bewegen

van den romp in eene korte overjas zonder vest, aan het
kruisen der armen met de ellebogen in de handen, met de
broeders te praten, gaf hun inlichtingen en zeide hun het
uur, waarop de directeur van het circus te spreken was.
Eii de voorstelling begon.
Gianni keek aandachtig toe, zonder iets te zeggen.
Wat Nello betreft, hem ontsnapten bij iederen toer
uitroepen in zinnen als de volgende: , Dat doen wij
ook ! ... Zou jij dat kunnen ? ... Dat zouden wij binnen
veertien dagen nadoen!"
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Zij keerden huiswaarts, doch hadden eenige moeite
hun hotel weer te vinden, en toen zij ontkleed waren,
maakte zich Gianni van den stortvloed van woorden
van zijn broeder, af, door te zeggen dat hij zeer moe
was, en door onder de dekens te kruipen met het hoofd
naar den muur gewend.

XXVI.
Toen Nello den volgenden morgen wakker werd,
verraste hij zijn broeder die een pijp rookte, met de
ellebogen op het kozijn van het open venster hunner
kleine kamer geleund, en zoo geheel in beslag genomen
door jets, dat hij zich niet eens omdraaide op het
gerucht, dat Nello maakte bij het aankleeden. Een
beetje nieuwsgierig, trachtte Nello, over den schouder
van zijn broeder heenkijkend, te vinden, wat Gianni
op den muur aan den overzijde zooveel belang kon
inboezemen. Het was een muur, gescheiden door een
binnenplaats van vijftien voet, die begon met een mestkleur, en eindigde met een roetkleur, en waaraan, over
zijn geheele oppervlakte, vijf verdiepingen hoog, een
massa aan- en ophangsels waren bevestigd, die licht en
lucht zochten in het donkere gat. Het begon boven een
magazijn, gesloten met de formidable ijzeren staven
van een winkel in het Ghetto, met een klein, verrot,

Tangs de geheele breedte loopend houten balkon, waar
men, temidden van oorlooze waterpotten, een bouquet
kon zien staan in een blikken melkbus. Op het bemoste

en groenige dak van dit balkon was van latten en oud
traliewerk een kolossaal hok gemaakt, dat de geheele
breedte van het plaatsje innam en waarin witte konijnen
zaten, wier blank heen en weer gedartel, zooals zij daar
tusschen hemel en aarde hangend omsprongen, zich afteekende tegen een rossigen achtergrond. Hoogerop droegen vensters van allerlei vorm en van elken ouderdom,
tusschen de mazen van netjes met dikke touwen eraan,
tuintjes, als bij toeval aangebracht, met gele bloemen
in planken kistjes. Nog hooger was aan den muur opgehangen een groote teenen mand die vroeger diende
om het linnen van een bad te verwarmen, en die de eigenaar herschapen had in een kooi waarin een ekster
heen en weer sprong. Eindelijk heel in de hoogte,

naast een zoldervenster, dicht bij een regenpijp, hing,
over een lijn, een neteldoeksche rok met roze moesjes.
En de verwonderde oogen van Nello richtten zich
na zijn onderzoek weder op die zijns broeders, ziend
dat hij niets scheen op te nemen van dat waarnaar
hij keek.
„Waaraan denk je toch, Gianni?"
„Ik denk er over samen naar Londen te trekken."
„En het circus?"
,, Geduld, kind ... tot het circus zullen wij nog wel
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eens komen ... ens..." antwoordde Gianni, heen en
weer loopend in de kleine kamer .. .
,,Wat je in het circus gezien hebt, heeft aan jou
niet geopenbaard, wat het mij heeft gedaan... de
dingen die wij doen, doen de Engelschen anders .. .
en beter ... ah, die Engelschen, het loont de moeite
wel, op de plaats zelve ze te gaan bestudeeren ... die
lui hebben vlugheid in hunne kracht ... misschien is
er bij ons Franschen te veel ontwikkeling, te veel
verlies van kracht om lenigheid to krij gen ... en
verliezen wij op deze wijze in de samentrekking der
spieren niet aan snelheid ? En is het niet vreemd .. .
het was gisteren of men mij plotseling heeft doen
inzien wat ons in ons vak ontbreekt, en ons beiden
ook ... Enfin, domkoppen... die lui van gisteren .. .
wat zij deden, deed wader, en doen wij 66k... ja,
machines waarbij de gymnast een soort acteur is .. .
en als jij er dan nog aan zult geven de gratie van je
persoonlijkheid, zie je, dan zijn er voor ons andere
dingen te doen dan bokkesprongen te maken."
Gianni, een treurigen trek op het gelaat zij n s
broeders bemerkend, voegde er aan toe: en wat zeg
jij er van ! "
„Dat jli wel gelijk zult hebben, mon grand!" antwoordde Nello, met een zucht.
Gianni keek zijn broeder aan met eene teedere
ontroering die zich niet uitsprak, doch die zich uitte
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in een onmerkbaar beven zijner vingers, die bezig
waren eene versche pijp te stoppen.

XXVII.
'En gelan d is het land van Europa, dat geest heeft
weten te brengen in het bruut-materieele van een krachttoer. Daar heeft zich de gymnastiek vervormd tot
pantomime; daar is een dom vertoon van spieren en
pezen tot iets buitengewoons geworden, tot iets melancholieks, soms tot iets tragisch; daar worden de lenigheid,
de vlugheid en de vaardigheid van een lichaam aangewend om te doen lachen, vrees aan te jagen, te doen
droomen, zooals tooneel-scenes. En in dit Groot-Brittanje
werd gevonden een geheel nieuw satiriek blijspel,
gecreeerd door onbekende scheppers, waarvan nauwelijks eenige namen uit de achttiende eeuw nog over
zijn, verspreid in kantteekeningen van het Astley-circus.
Het was als een herleving van het Italiaansche kluchtspel, waar de clown, deze ,potsenmaker", deze gymnastacteur, in zich deed herleven Pierrot zoowel als Harlekijn, de ironie dezer twee typen tusschen hemel en
aarde overbrengend — de grimas van z'n bepoeierd-wit
gezicht uitstrekkend over heel het spieren-stelsel van zijn
spot-uitdrukkende tricot-figuur. En wat vreemd is in het vaderland van Hamlet heeft de geest der natie
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deze schepping, die zoo zuiver Engelsch is, gestempeld
met haar karakter van flegma en grijze verveling, en hare
vroolijkheid met een snort van zwaarmoedige komiekheid.

XXVIII.
In het jaar toen de beide broeders in Londen aankwamen, bestond er in Victoria-Street een plaats,
genaamd The Ruins". Dit was een ontzettend groot
terrein, waar de commissie der „Metropolitan Ameliorations", drie of vier honderd huizen had laten omverhalen,
een verlaten ruimte, bezaaid met ingestorte oude muren,
nog gedeeltelijk overeind staand naast steenlagen van
nieuwe huizen, met welker opbouw geen voortgang
kon gemaakt worden; een terrein van vuilnis en afval,
een verlaten hoek der hoofdstad, waar een treurig
beetje gras begon op to schieten uit een ondergrond
van kalk, oesterschalen en glasscherven van flesschen:
een tweede Clos Saint-Lazare. Deze Ruines waxen
sedert verscheidene jaren de verzamelplaats, het oefenterrein in de open lucht, van alle acrobaten, gymnasten,
werkers aan het zwevende of vaste rek, clowns,
goochelaars, koorddansers, equilibristen buiten betrekking, van alle lieden, geboren in het houtzaagsel, 1)
1 ) In de Engelsche circussen vervangt het houtzaagsel het zand. Van
daar nog de uitdrukking, gebezigd door lieden geboren in het yak: hij
DE GONCOURT.
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een

of verlangend er in te leven: de school, in
woord,
waaruit sedert gekomen zij n Frank Berlington, Costello,
Jenny Lee, Bill Georges, Joe Welh en Alhambra Joe.
Vooral des avonds leverden . de Ruinen een vreemd
schouwspel op. In de duisternis van het met puin bedekte veld, tusschen zwarte muurvlakken met hunne
lichtelijk schrikwekkende silhouetten, tusschen het rondfladderen door van kleine stukken vergaan behangselpapier, losgescheurd door den wind, te midden van
de vlucht van troepen verschrikte ratten, en zoover de
duistere en nevelige ruimte zich uitstrekte, liet het licht
van vier eindjes kaars, die in den grond gedrukt waren,
bier en daar boven de beving van een bleek schijnsel,
schimmen van lichamen zien, die liepen of zweefden in
den nacht-hemel.
De eerste dagen keken Gianni en Nello toe, bij het
werken der anderen. Na verloop van een week,
brachten zij zelve hunne werktuigen en kaarsen mee;
en toen het kleine trapezium vastgemaakt was aan de
posten van een groote uitgenomen deur in een huis,
dat niet veel meer dan een voorgevel was, begonnen
zij te werken te midden der verrukte Engelschen.
De twee Franschen hadden bij hunne oefeningen tot
is geboren in het zaagsel, en vandaar ook het soort spreekwoord dat :
voor een oud clown de reuk van zaagsel is, wat de reuk van teer is
voor een oud matroos.
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buurman een langen mageren man met spillebeenen die,
zich oefende in het zich kronkelen door de sporten van
een stoel. Deze Ter, bijgenaamd de Aardworm, de ontwrichte, die, met naar achteren gevouwen beenen, welke
hij om zijnen hals sloeg, zich als een bal oprolde en
een perzikpit kraakte met zijne billen.
Zij hoorden weldra van hem, dat de directeuren hier
hunne sujetten niet direct engageerden, dat het monopolie van alle engagement voor de drie Koninkrijken
berustte bij slechts twee mannen te Londen, nl. de
heer Maynard, wonend in York-Road, Lambeth, en de
heer Roberts, wonend in Compton Street. De aardworm
waarschuwde tevens de broeders, dat deze heeren de
gewoonte hadden 15 0/0 commissie-loon of te houden
van ieder engagement dat zij sloten.
Gianni en Nello begaven zich op een morgen naar
den heer Roberts, en beklommen een trap, op welks
treden minnen met loshangende haren en bloote borst,
kinderen de borst gaven, terwijl de vrouwen zelven
met het hoofd tegen den muur geleund, rookten uit
kromme pijpen.
De beide broeders moesten, tot het hunne beurt was,
wachten in een soort antichambre, welker muren van
boven tot beneden behangen waren met kleine withouten lijsten, die de photographieen omsioten van al
de celebriteiten der circussen, turn-gebouwen en cafesconcerts van Europa.
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En van de photographieen gingen hunne oogen naar
de lieden die uit het cabinet kwamen waar de engagementen gesloten werden, en wier namen zij hoorden
van degenen die naast hen stonden. Dat was Hassan
de Arabier; dat was vader Zamezou met zijn vilten
hoed met breeden rand, en zijn krent-kleurige mantel,
deze kleur zoo gewild bij de oude acteurs; dat was
Sandy, met nog in zijne zakken een restant van de
stukjes fijn gedegen goud, die men hem te San-Francisco
en Melbourne toegeworpen had, Sandy in zijn buis
gevoerd met zeehondenleer en zijn scharlaken rood
vest; dat was de elegante Berington met zijne overjas
van zwart fluweel, met een gouden ketting die liep
van zijn knoopsgat naar zijn zijzak, en op zijn eene oor
een tyroler hoed met een pauweveer erop; vervolgens
onbekenden, wier ondergelaat verdween in cachenez
van vettige wol, en dan nog vrouwen, gehuld in
shawls, gelijkend op die, welke de groentevrouwen
dragen boven haar karretjes. Eindelijk drongen ze door
tot het cabinet van Roberts, een kleine man met gebruinde
huid, gerimpeld en taai als rhinocerosleer, en met gouden ringetjes in de ooren.
Hij viel Gianni na twee of drie woorden slecht
Engelsch in de rede: „Heel goed, ik heb juist een
paar goede gymnasten noodig voor Springthorp te
Hull... maar ik ken jelui niet ... of zijn jelui al eens
ergerls geengageerd geweest?"
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Dat was juist de vraag die zij zoozeer vreesden, en
een oogenblik raakte Gianni geheel in de war; toen
er uit een donkeren hoek van het vertrek een stem,
die zij herkenden als die van den Aardworm, tot
den directeur zeide: , ik ken ze ... zij zijn geweest
aan het Cirque de 1'Imperatrice."
„O, dan zal 't wel gaan ... Het engagement is voor
zes avonden, te beginnen met aanstaanden Zaterdag .. .
het salaris is vij f pond.

XXIX.
Na de zes avonden te Hull, waar zij een enorm
succes hadden, gingen de twee broeders twaalf avonden
,,schitteren" te Greenock in Schotland, en daarna werden
zij geengageerd, voortdurend als , sterren", zooals de
Engelschen het uitdrukken, in een cafe-concert to Plymouth. Toen hun engagement daar geeindigd was, gaven
zij, gedurende acht maanden voortdurend met het spoor
en op stoombooten trekkend, voorstellingen in bijna alle
groote steden der Vereenigde Koninkrijken.
Doch eindelijk hadden zij eene genoegzame bekendheid als trapezisten verkregen om te kunnen bedanken
voor deze engagementen, waaraan al te groote reiskosten verbonden waren; Gianni wilde, dat zij zouden
leven van wat zij verdienden, zuinig zijn met het geld

IO2

van den verkoop der Maringotte, en trachten het te
bewaren voor een onvoorzien geval, voor een dier
ongelukken, die zoo vaak voorkomen in hun beroep.
Dit zware leven met de vermoeienis van deze onophoudelijke en onvoorwaardelijke overplaatsingen, had
een doel; het stelde de twee broeders door deze korte
engagementen van een paar dagen, en door het telkens
in een anderen troep vertoeven, in staat, het werken
van bijna al de komieke gymnasten van Engeland te
bestudeeren.
Door hun engagement als trapezisten, was het Gianni
en Nello mogelijk zich het bij zondere, het oorspronkelijke,
de gymnastische ,blaque", eigen te maken van iederen
clown, naast welken zij een of twee weken leefden, in een
woord, door te dringen in al het innerlijke en geheime
der kunst, in at hare verschillende uitingen bij de verschillende individuen. En beiden, zich in het geheim
oefenend, kleine vermakelijke uitvindinkjes zoekend en
voorbereidend, waxen clowns clowns met in hunne
koffers reeds de costumes, -- clowns, gereed in den „ring"
te verschijnen, als het toeval hun de gelegenheid bood.

xxx
En deze gelegenheid liet niet op zich wachten. Te
Carlisle werd Newsome, de directeur van den troep
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waarvan de beide broeders op dat moment deel uitmaakten, op zekeren dag, na een twist met Francks,
den beroemden , droogkomiek Francks", plotseling verlaten, toen de voorstelling juist beginnen zou, door
zijn eersten clown en diens associe.
Newsome was in de grootste verlegenheid, toen
Gianni hem voorstelde het met hem en zijnen broeder
to probeeren. Weldra verschenen beiden in de arena aan
het hoofd van den troep clowns, gekleed in costumes die
geheel buiten het gewone vielen, en tegelijkertijd
coquet waren en Nello riep zoowaar in goed Engelsch,
het publiek de geijkte phrase aller clowns toe: Here
we are again all of a lump! How are you?" En
onmiddellijk werd een reeks fijn-grappige scenetjes
begonnen, met krachttoeren en schilderachtige poses
bizarre muziek vermengd, en waarin, in snelopeenvolgende beelden, de lichamen en de violen der beide
broeders zich als het ware verwarden en vermengden:
tafereelen, waarin de fijne oorspronkelijkheid van het
komieke, de gratie en elegance der kracht, de jeugdige
charme der lichamelijke schoonheid van Nello, en zelfs
het kinderlijk lachend genoegen, dat hij in zijn debuut
toonde, de zaal deden schateren van lachen en stormachtig applaudisseeren.
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XXXI.
In de laatste jaren is het spel van den Engelschen
clown ongetwijfeld sinister geworden, en soms doet
het u over den rug gaan wat men in de vorige eeuw
noemde „la petite mort". Het is niet meer de sarcastische ironie van een pierrot met een gipsen kop,
het eene oog dicht, en een lack in den mondhoek;
het heeft zelfs het fantastische, dat Hofman er aan gaf,
en het burgerlijk bovennatuurlijke, waarmede het een
oogenblik zijne vindingen en scheppingen omkleed had,
afgeworpen. Het is een verschrikkelijk spel geworden.
Al de pijnlijke emoties en bevingen die opstijgen uit
de dingen van dezen tijd, het grijze en het kleurlooze
van den schijn, het tragische en dramatische en stekendpijnlijke der dingen, het maakt het alles tot zijn prooi
om het weder op to disschen aan het publiek in den
vorm van acrobatisme. Voor den toeschouwer zit er
iets vreeselijks in, iets afschuwwekkends, gevormd uit
kleine opmerkinkjes, kleine onmeedoogenlooze, zienninkjes, kleine assimilaties van de mismaaktheden en
het leelijke van het Leven, vergroot en overdreven door
den humour" van vreeselijke carricaturen, en dat zich
in het fantastische van het schouwspel misvormt tot
een cauchemar-fantazie, en u iets doet voelen van den
angstigen indruk, Bien het lezen van The revealing
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Heart" van den Amerikaan Edgar Allan Poe wekt.
Men zou het kunnen noemen de mise en scene eener
duivelachtige werkelijkheid, verlicht door een schamperen manestraal. En sedert eenigen tijd zij n het in
het arena der circussen, en op het tooneel der groote cafechantants van Groot-Brittanje niet anders dan komische
intermezzo's waarin de sprongen en buitelingen niet
langer trachten het oog te vermaken, doch zinnen hoe
zij onrustige verwondering en emoties van angst, en
bijna pijnlijke verrassingen kunnen doen geboren
worden uit dit vreemde bewegen van lichaam en spieren,
waardoorheen bespottelijke vuistgevechten, en tooneelen
die de haren ten berge doen rijzen, en droevige bespottelijkheden, visies zijn van Bedlam 1) en Newcastle, 2 ) van een anatomie-zaal, van het bagno en
het lijkenhuis. En wat is het meest gewone decor
van deze soort gymnastiek een muur, een grensmuur in een verdacht licht, een muur waaromheen
nog een atmosfeer van misdaad schijnt te hangen,
een muur waar bovenop deze moderne nacht-spoken,
gekleed in 't zwart, verschijnen en afdalen, met strekking van beenen, die steeds langer en langer worden...
beenen, zooals die, welke de opiumschuivers in het
Oosten in hunne droomen zien; en dan beginnen daar,

1

) Krankzinnigen-gesticht bij Londen.
Newcastle = strafgevangenis.

a)
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met de afwerping hunner dwaze, en misvormde
schaduwen op dezen witten muur, die een doodskleed
lijkt dat veranderd is in het laken eener tooverlantaarn,
de onzinnige tours de force, het dwaze gebarenspel, de
mimiek van een troep krankzinnigen. En aan deze
huiveringwekkende grappenmakerij, als aan de andere,
geeft de kale gekleede jas, die nieuwste livrei van den
Engelschen clown, iets grafachtig-kl uchtigs, een griezelige
gelijkenis met de potsen van vlugge doodbidders.

XXXII.
De gymnastische pantomime der beide broeders
geleek in niets op die der hedendaagsche Engelsche
clowns. Er zat in deze pantomime iets, dat deed denken
aan het lachen van het Italiaansche blijspel, met erdoor
het mijmeren, dat de zonen van Stepanida in den klank
hunner violen legden. In wat zij uitvoerden waren
ware dingen die aandoeningen wekten, dingen heel
even komiek, die deden glimlachen, en dingen lichtelijk dwaas die te denken gaven: over dit alles wierp
de kwajongensachtige gratie van Nello eene eigenaardige bekoring, die niet met woorden uit te drukken
is. En dan hadden zij in hunne toeren een zeker fantastisch element gebracht, dat niets kerkhofachtigs,
droevigs of sombers had; een lieve, kokette, geestige
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fantasie, bij wijze van een sprookje dat telkens een
loopje neemt met de lichtgeloovigheid van vie het
leest. En telkens iets onverwachts, iets niet voorziens,
iets fantastisch en grilligs, en naarmate de tij d voortging, iets als het ontwaken van een wonderbaar leven
in de slanke ledematen van Nello.
Men wist niet waarom, en hoe het plastische schouwspel der twee broeders in den geest der toeschouwers
het denkbeeld en de herinnering opwekte van een
ironische creatie, badend in spel van licht en schaduw;
van een soort Shakespeariaanschen droom, een soort
Middernachts-droom waarvan zij de acrobatische poeeten
schenen.
XXXIII.
Newsome had het paar geengageerd tegen tien
pond sterling per week, en de beide broeders, die nu tot
den troep behoorden, leefden in vrij goede harmonie
met de mannelijke en vrouwelijke leden.' De mannen
waren goede kameraden, met een weinig Britsche
verwatenheid. De vrouwen, alien fatsoenlijke menschen, alien moeders van huisgezinnen, waren „zacht
als lammeren," behalve op sommige dagen onder de
opwinding van „gin" of bij noordwesten wind. Dan
kwam het tusschen hen, die elkaar niet best zetten
konden, sours tot een vuistgevecht. En het was niet
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het vechten van Fransche vrouwen, waarbij meer scheldwoorden en vaneengescheurde mutsen voorkomen, dan
slagen, maar wel degelij k echte vuistgevechten, waarna
de verslagene soms veertien dagen het bed moest houden.
Eigenlijk hadden de beide broeders weer bij na geheel het
zwervend bestaan door de Vereenigde Koninkrijken
hervat, dat zij vroeger in Frankrijk leidden, doch onder
betere condities en in een land waar de lichaamsoefeningen meer belangstelling wekten. In dit Engeland,
waar in de kleine steden de komst van een circus een
evenement is, en waar de omgang door de straten van het
personeel, van de paarden, van de curiositeiten, van de
kooien met wilde beesten, de winkels doet sluiten als op
een feestdag; in dit Engeland werd het gracieuse clownspel
der beide broeders wondergoed ontvangen, en begon
invloed op de ontvangsten te oefenen. Van tijd tot tij d
gaf Newsome, om de beide artisten aan zich te verbinden, ten hunnen bate een van die voorstellingen,
waarbij zij, in wier voordeel de voorstelling gegeven
wordt, van huis tot huis entreekaarten trachten te
plaatsen, een voorstelling die hun vijf of zes pond opleverde. En de naam der beide clowns, een pseudoniem
dat zij hier aangenomen hadden, schitterde in vette
letters, afgezonderd van de namen der andere artisten,
op affiches, gedrukt met de roodste inkt die er in GrootBrittanje maar te krijgen was.
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XXXIV.
Temidden der goede ontvangst die hunnen toeren
ten deel viel bij de Engelschen, temidden van den
roem die zich aan hunnen naam hechtte, begon de
jonge Franschman, die er in Nello stak, zich in Engeland te vervelen. Zijn zuidelijk temperament, afstammend uit de landen van zon en hemelsblauw, begon
genoeg te krijgen van den mist van Groot-Brittanje,
van dezen grijzen hemel, van zijne berookte huizen,
van deze steenkool-atmosfeer, die zijne goorheid zelfs
hecht, en ze op het eerste gezicht reeds doet kennen,
aan geldstukken, die eenige jaren in dit treurige en
sombere land van bruinkool hebben vertoefd, zelfs al
worden ze bewaard in kabinetten.
Hij was beu van de verwarming, de keuken, de
dranken, de Zondagen, en de vrouwen en mannen van
al de drie Koninkrijken. Daarenboven nam Nello,
zonder zich ziekelijk te voelen, de gewoonte aan te
kuchen, en deze hoest, die op zichzelf niets verontrustends had, deed in het geheugen van Gianni een
herinnering herleven, namelijk het feit dat hunne
moeder gestorven was aan de tering.
Nello, zonder door eene frappante gelij kenis op het
eerste gezicht aan zijne moeder te doen denken, was
toch haar evenbeeld. De laatstgeborene had veel van
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haren lichaamsbouw, en een weinig van het vrouwelijke der Zigeunerin lag over de geheele fijne manlijkheid van den clown. Wat zijn gelaat betrof, het was
vreemd, het was niet geheel hetzelfde, en toch deed
Nello met zijn blanke huid, zijne spiritueele zwarte
oogen, zijn kleinen vroolij ken mond, zijne snor blond
als vlas, de glimlachende, en met de een weinig spottende zachtheid van heel zijn gezicht, denken aan het
gelaat zijner moeder, door het verfijnde van een trek,
de kromming van een lijn, door het, ik weet niet wat
physionomische van een blik, van een glimlach, van
een verachtelijken trek om den mond, door duizend
van die kleinigheden in bepaalde momenten, in zekere
houdingen van het hoofd, in een bepaald daglicht; al dit
gaf in hem te zien Stepanida, herlevend in volmaakter
vorm dan wanneer haar kind haar trouwe evenbeeld
geweest was. En nu, in het kruipen der uren die de
broeders in den trein doorbrachten, temidden van kameraden die eene andere taal spraken, onder den invloed
van het droomen dat komt in de verveling eener eindelooze reis, placht Gianni Nello aan te kij ken, om zich
eenige oogenblikken de illusie te kunnen scheppen in
'hem zijne moeder weder te zien.
Op zekeren dag, toen de geheele troep van Newsome
van Dorchester vertrokken was, om zich naar Newcastle
te begeven, zat Gianni in de coupe recht tegenover
Nello, die sliep met achterover hangend hoofd, de neus
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in de lucht, met open mond, en van tij d tot tij d hoestend,
zonder dat deze hoest hem deed ontwaken. De avond
was gevallen, en met den dalenden dag vulde schemer
de oogholten van Nello, en in zijn vermagerd gezicht
kwam er duister in zijn neusgaten en in het gat van
zijn mond. Terwijl Gianni zoo zijnen broeder zat aan
te kijken, meende hij in een visioen van een oogenblik,
het hoofd hunner moeder weer te zien, zooals het lag
op het kussen in de Maringotte. Gianni maakte Nello
onverhoedsch wakker.
„Ben je ziek?"
„Wel nee..." antwoordde Nello, licht huiverend,
„Wel nee!"
,,Jawel ... Luister eens naar me, broertje ... 't lot
is me niet gunstig ... ik heb nu bijna twee jaren
tevergeefs gewerkt aan de optrekking met een hand...
Brady, de gymnastiek-leeraar van New-York, heeft het
nooit verder kunnen brengen dan zeven optrekkingen .. .
zooals je weet kan ik het negen maal ... maar ik
weet niet, wat ik jou daarmee kan laten doen ... en
het is precies hetzelfde met het zweven in de ruimte
met de armen volkomen gestrekt, en dat slechts aan
de mannen van Cuba gelukt! ... welnu dezer dagen
geloofde ik een werktuig ontdekt te hebben, een heusch
werktuig... maar op het laatste oogenblik, mis hoor .. .
't was onuitvoerbaar wat ik wilde, broertje... ik trachtte,
in wat wij uitvoeren, een toer te brengen, een heusche,
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en een niet alledaagsche ... 't zou wel aardig zijn, he,
daarmee zij n entree in het Cirque de Paris te doen."
„Waarom wacht je dan niet?"
„Omdat ... omdat jij je verveelt ... omdat jij hoest .. .
en ik wil niet dat je hoest... Ja, we gaan opbreken .. .
Ons debuut daar, nu ja, 't zal minder schitterend
zijn ... maar eenmaal ... en 't moet al heel gek loopen
als die dag niet Bens komt ... dan zullen wij het wel
veer inhalen ... Geef mij nog een maand of zes
weken ... meer vraag ik niet.

xxxv.
In de verveling die Nello voelde temidden dezer
Engelsche wereld, bracht Newsome's engagement van
een Fransch goochelaar een kleine afwisseling. Het
was een jonge man met zeer gedistingeerde gebaren,
over wien vreemde geruchten liepen, en van wien men
vertelde, dat hij den Franschen bodem nooit weer betreden
mocht: een jongmensch van zeer goede familie, die,
zoo zeide men, valsch gespeeld had om geld te geven
aan eene vrouw van de wereld die hij hartstochtelijk
beminde. Tusschen deze twee Fransche ballingen ontstond
eene droefgeestige, doch heerlijke intimiteit, en waarin
ook betrokken was de gezellin van den onteerden edelman, een arm duifje, welks rol het was iederen dag
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door hem weggegoocheld te worden, en die in dit
beroep en in dit leven van duisternis onder in zakken,
zijne liefelijke, levendige en beweeglijke gratie verloren
had. — Altijd onbeweeglijk en zonder geroekoe en
gestrijk van vederen, scheen het een treurige houten
vogel.
Doch op het oogenblik, dat, met den zomer, de
gezondheid van Nello zich geheel scheen te herstellen
en toen hij zijn lot, in Engeland te moeten blijven,
bijna vroolijk scheen to dragen, zag de directeur-gerant
der Deux-Cirques de Paris, die op een der rondreizen was welke hij jaarlijks door Engeland maakte, om
voor Frankrijk onbekende nieuwe krachten te werven,
de beide broeders werken te Manchester, en engageerde

hen tegen de heropening van het Wintercircus, eind
October.

xxxv'.
De broeders zaten, Rue de Crussol, in het cabinet
van den directeur der Deux-Cirques, in dat groote
lage salon, met zijn kolossale tafel, overdekt door
een groen kleed, met zijn mahoniehouten fauteuils in
ouderwetschen Premier-Empire stijl, zijn muren bedekt
met een naargeestig behangsel, en waarop vastgespeld,
oude affiches der eerste voorstellingen van beroemd
DE GONCOURT.
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gebleven toeren te lezen waren, met bier en daar er
tusschen eenige pittige, belle chromolithographieen van
Cheret. De directeur las den beiden broeders het contract voor dat zij zouden onderteekenen.
.
Tusschen ondergeteekenden
.
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is goed gevonden en besloten wat volgt:
I e De heeren Gianni en Nello verklaren zich te
verbinden aan den troep der Maatschappij der ,, DeuxCirques", in de hoedanigheid van clowns", om geemployeerd te worden naar gelang hunner bekwaamheden, en op de wijze die de directeur-gerant goed zal
vinden, niet alleen in de voorstellingen der „DeuxCirques" te Parijs, dock tevens in de voorstellingen
die gegeven mochten worden hetzij in Frankrijk, hetzij
in het buitenland, in alle zalen, tuinen en publieke
of private plaatsen, etc.... welke die ook zijn mogen,

en hoe groot het aantal voorstellingen ook is, welke
per dag gegeven mochten worden.
2e De heeren Gianni en Nello moeten dientengevolge
den troep, in zijn geheel of gedeeltelijk, volgen waarheen en op de wijze waarop de directeur-gerant
het raadzaam - zal vinden hen te doen vervoeren in
Frankrijk of in den vreemde, en als hij dit eischt, zelfs
alleen te vertrekken, en dit op zijn bloot verlangen en
zonder verhooging van honorarium te kunnen eischen,
noch eenige andere schadevergoeding dan de kosten
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van het transport, dat zal geschieden langs den weg,
en op de wij ze voorgeschreven door den directeurgerant.
3e De heeren Gianni en Nello verbinden zich hunne
zorgen te wij den aan de details van den dienst, en
zooals dit het gebruik is in bereden gezelschappen,
het manege-terrein in orde te houden en de baan gereed
te maken, en aan te trekken de uniform welke hun
zal gegeven worden, en om zich in elke voorstelling
nuttig te maken in den dienst der manege.
4e De heeren Gianni en Nello verbinden zich, buiten
en behalve de boven overeengekomen artikelen, elken
avond minstens een nummer te geven.
5 e De heeren Gianni en Nello moeten zich voor
de repetities begeven naar de plaats en op het uur,
dat vastgesteld zal worden, telkenmale dat hiervan
kondschap zal gedaan worden, hetzij mondeling,
hetzij door middel vats het bord waarop het program
en de order voor de toeren van Bien dag te lezen
staan. Zij verbinden zich bovendien, zich te bevinden
aan de manege, minstens een half uur voor den
aanvang van elke voorstelling, zelfs dan, als zij niet
op het program der voorstelling staan ingeschreven,
en eindelijk, om te werken als plaatsvervangers, of
als toegift, telken male zij hiertoe zullen aangezocht
worden.
6e De directeur-gerant behoudt zich het recht voor,
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persoonlijk den arbeid der heeren Gianni en Nello te
regelen, en er in aan te brengen alle wijzigingen of
uitlatingen die hij noodzakelijk zal achten.
7e De heeren Gianni en Nello zullen niet het recht
hebben op te treden in eenige andere publieke of
private plaats dan die, waar het gezelschap der DeuxCirques voorstellingen zal geven, op straffe van inhouding van een maand tractement voor iedere
overtreding.
8e De heeren Gianni en Nello verklaren de verschillende reglementen der Deux-Cirques te kennen,
en zich te onderwerpen aan alles wat deze reglementen
voorschrij ven, als wettelij k beschouwend alle boeten, die
hun mochten opgelegd worden krachtens de gezegde
reglementen.
ge In geval van sluiting of schorsing der voorstellingen door onvoorziene omstandigheden, brand, nationalen ramp, bevel der wettelij ke overheid, ernstige
troebelen, of naar aanleiding van eenige andere oorzaak
van welken aard dan ook, hetzij voorzien of niet, in
welk land de geheele of gedeeltelijke troep ook zijn
moge, al is de schorsing ook slechts voor een dag,
zal het salaris der heeren Ciianni en Nello ophouden
vanaf den dag der sluiting. Indien echter de sluiting
zich uitstrekt over een tij dsbestek langer dan een
maand, zullen de heeren Gianni en Nello het recht
hebben zich ontheven te achten van de tegenwoordige-
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verbintenis, welke zij zullen kunnen vernietigen door
den regisseerenden directeur van hunne intentie te
verwittigen.
I oe Alle costumes, noodig om in het publiek te
verschijnen, zullen verschaft worden door de directie
der beide circussen. Geen verandering, welke ook,
mag er in aangebracht worden.
I ,e Het tegenwoordige engagement wordt gesloten
voor den tijd van een jaar, terwijl de regisseerende
directeur zich het recht voorbehoudt het engagement
te verbreken na verloop van zes maanden.
I 2 e De directeur-gerant verbindt zich den heeren
Gianni en Nello, maandelijks de som van 2400 francs
uit te betalen.
De betalingen zullen iedere veertien dagen plaats
hebben.
13 e De directeur-gerant is in geen geval verantwoordelijk voor ongelukken, die den heeren Gianni en
Nello overkomen gedurende de voorstelling . .
.
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Op het oogenblik dat de beide broeders zich gereed
maakten hunne handteekeningen te zetten achter het:
„dubbel opgemaakt en te goeder trouw," zeide de
directeur tot Gianni:
„En gij blijft er op staan, op de affiches genoemd
te worden: de clowns Gianni en Nello?"
„Ja mij nheer," zeide Gianni beslist.
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„Neem mij niet kwalij k, maar dat is de grootste
dwaasheid ... in dezen tij d waarin zij, die absoluut geen
broeders zijn, het raadzaam oordeelen het publiek wijs
to maken dat ze het wel zijn ... en dan gij, die wel
broeders zijt."
,,Fens... zullen wij onzen broedernaam op de affiches
zetten ... doch die tij d is nog niet gekomen ... ik..."
,,He, wat bedoelt ge?" en toen Gianni zweeg, hernam de directeur. — „Enfin, zooals ge wilt.. . maar ik zeg
het u in uw eigen belang en in dat van uw debuut .. .
gij hebt groot ongelijk ... groot ongelijk. "
En terwijl de directeur hen voorging, en optrad als
geleider, stak hij met de broeders de binnenplaats over,
die het administratiegebouw in de Rue de Crissol,
verbindt met het Wintercircus: — de particuliere ingang
der artisten. Zij gingen door de magazijnen, met Bergen reusachtige requisiten, en aan welker plafonds,
op onmogelijke hoogten, onwaarschijnlijke dingen bengelden, zooals moeders Gigogne met roodzijden rokken, waaronder zij twintig kinderen tegelijk konden
bergen. Door eene halfgeopende deur zagen zij twee
jongetjes en een klein meisje, met een jasje over
hunne werk-tricots, zich in evenwicht houden op ballen,
terwijl, in hun onmiddellijke nabijheid, een koningstijger,
een tij ger met kwaadaardige kracht, onrustig over
deze nabijheid van versch vleesch en het voortdurend
beweeg der ballen om hem heen, van tij d tot tij d
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rechtop ging staan tegen de ijzeren staven zijner kooi,
en een geblaas deed hooren, dat deed denken aan sissend
uitschieten van stoom. Paardengetrappel klonk er, toen
zij gingen door de stallen, die ingeslapen waren in het
schemerduister. Toen kwamen zij uit in het circus, waar,
hoewel buiten het voile zonlicht scheen, het sombere
grijze licht heerschte van die plaatsen, welke gebouwd
zijn om alleen des avonds kunstmatig schitterend verlicht te worden, en waar in een Licht, dat het troebele
had van een zonnestraal onder water, en tegelijkertijci
het koude azuur van een ijs-gang, om een tafel, in de
ledige arena vijf of zes mannen met petten op en
kielen aan, eene pantomime zaten te repeteeren, een
pantomime, die op vreemd-juiste wijze het karakter
aannam van het triviale leven dezer acteurs, van hunne
vroolijkheid zonder weerklank, te midden van het spookachtige halfduister der groote leege zaal.

XXXVII.
Zonder annonce's, zonder reclame's, zonder het
gewone en buitengewone gelawaai der pers, zonder
iets wat de belangstelling der Parijzenaars opzweept
voor een nieuw talent, ging het debuut der beide
broeders onopgemerkt voorbij. Men lette zelfs in 't begin niet op hen te midden der clowns van het circus.
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Toch, ten lange leste, door de behendigheid, welke zij
in hunne toeren legden, de distinctie, de bevalligheid, de charme die lag in het geringste wat Nello
uitvoerde, het fijne en het onvoorziene van zijn grappen, 'en ook de oorspronkelijkheid door de beide broeders in het clownsbedrijf gebracht, doch waarvan men
zich slechts zeer vaag rekenschap gaf, vestigden zij
de aandacht op zich, doch zonder evenwel hunne namen bij de Parijzenaars bekend te doen worden.
Men praatte over Gianni en Nello aldus: je weet
wel, die twee.... die Italiaansche namen hebben."
Zij verheugden zich in een soort anonyme beroemdheid, meer niet. En toch waren zij de auteurs en
acteurs van kleine gymnastische poeemen van geheel
nieuwe vinding. Ziehier den tekst van een dezer scheppingen, waarvan het circus nog de nagedachtenis bewaart.

xxxv

I.

In het duister, dat het neergedraaide gas in het
circus maakte, lag Gianni op den grond te slapen, toen
uit een blauwachtigen damp zich Nello neerwierp, voorstellend in dit poetische tusschenspel een van die
boosaardige kabouters, een van die kwellende nachtgeesten uit het land van bergen en meren waarvan men in oude sproken !eest. Hij was gekleed
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in kleuren van rook en schaduw, met den somberen weerschijn der metalen, die verborgen liggen
in de ingewanden der aarde, van het donkere paarlemoer dat slaapt diep op den bodem van den Oceaan,
en met datgene wat in lichtlooze hemelen, de nachtvlinders op hunne vleugels in beroering brengen.
Het kwelduiveltje, met vlugge voorzichtig-huppende
pasjes, naderde den slaper zonder gerucht, en terwijl
hij als het ware om hem en over hem heen begon te
fladderen, geleek hij in zijne zweving, zijn even-beroeren,
in het voorbij glij den zij ner duistere en onzekere silhouette,
op het neerdalen en wervelen van een boozen droom,
gekomen uit de Poort van Ebbenhout,- om den slaap
van een menschenkind te verstoren. Gianni bewoog
zich, werd onrustig, wendde zich om onder deze kwelling, en het kwelgeestje ging voort hem te plagen,
hem zij nen adem in den hals blazend, hem het gelaat
kittelend met het rouwfloers der kleine vleugels, die
hij aan de hielen en ellebogen droeg, een oogenblik
met het lichte gewicht van zijn lichaam, op de handen
steunend, fantastisch neerhurkend, drukkend op de maag
van den slaper, in een woord: het belichaamde beeld
der Nachtmerrie. Gianni werd wakker, liet zijn vorschende
blikken over het tooneel gaan, doch reeds was het
kwelduiveltje weder verdwenen achter de stomp van
den boom, waartegen het hoofd van den slaper rustte.
Gianni sliep weder in, en onmiddellijk, met een
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sprong boven op den tronk gaand zitten, verscheen
het duiveltje weder, gezichten trekkend, maakte een
strijkstok en viool die aan zijn kostuum gehecht waren,
los, en haalde er van tijd tot tijd eenige wanklinkende
tonen uit. Hij boog zich over het gelaat van den
slaper, sloeg er de smartelij ke trekken van scherp
gade, met onuitsprekelijke voldoening en boosaardige lachjes behoorend tot een andere wereld. Toen
ging het plotseling over in een ontzettend gekras, de
heksen-sabbath, die twintig miauwende en blazende
katers bij vorst op een helderen winternacht maken
om een kat, boven op een bodemloos vat. Doch reeds
was Gianni begonnen den vioolspeler te vervolgen, en
in de arena begon een wonderbaarlijke wedloop, waarin
de lenige, boosaardige nachtgeest de hand van Gianni,
op 't punt hem te grijpen, telkens ontglipte door achterwaartsche sprongen, die hem, door over het hoofd te
duikelen, deden ontsnappen, en door zich te doen inkrimpen, zoodat hij hem tusschen de beenen doorgleed, en
verder door al de behendigheden en listen der vlucht.
Toen men geloofde dat Gianni hem nu zeker vatten zou,
verdween het kwelduiveltje, over zijn hoofd buitelend,
zoodat men gedurende een minuut slechts het wit zijner
schoenzolen zag verschij nen en weder boven komen,
snel draaiend dat men er op het laatst duizelig
ja,
van werd. En toen Gianni hem onder het publiek
trachtte weder te vinden, zat hij kaim, met spottende

zoo
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onbeweeglijkheid in den nok waarheen hij met ongelooflijke snelheid dwars door de toeschouwers geklommen was.
Gianni begon de vervolging opnieuw. Toen zette
zich in de lucht de wedloop, die zooeven op den grond
gehouden was, voort. Fen systeem van trapezes was
in beweging gezet, slingerend en terugslingerend van
den eenen kant van het circus naar den anderen, op
de bochten verbonden door afhangende slappe touwen.
Het kwelduiveltje, dat het eerste trapezium losliet,
wierp zich de ruimte in, voortwentelend de langzame,
borne, gelukkige draaiing van zij n duivelenlichaam,
waarover de duistere lichten der lustres, waaronder hij
doorging, een oogenblik een tint van zwavel en verkalkt purper deden gaan, en toen zijne zwevende
evolutie ophield, bereikte hij het tweede trapezium,
met een mooie beweging van zwevend op-vliegen in
z'n twee handen. Terwijl Gianni hem steeds nazette,
ging het kwelgeestje verscheidene malen het circus
rond, als hij een weinig voor was, een oogenblik rustend op een der trapezes, en uit zij ne viool een ironisch
gekras halend.
Eindelijk vatte Gianni hem, en terwijl beiden het
trapezium loslieten en elkaar omvatten, lieten zij zich
pardoes naar beneden storten; een val, die men nog
niet had durven wagen.
Op den grond der arena had tusschen den kwel-
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duivel en Gianni een strijd plaats van man tegen man,
doch waarin, om te ontsnappen aan elkaars omknellingen,
of om elkaar omver te werpen, de schijnbare aanwending

van kracht niets anders was dan een ineenstrengelen
en ontwinden van gratie, een strijd, in welks elegant
en golvend vertoon van spierontwikkelingen, de kwelduivel datgene legde wat de schilders in hunne stu.kken trachten weer te geven, als zij den vleeschelijken
strijd schilderen van bovennatuurlijke wezens met
menschen.
Eindelijk werd de geest ter aarde geworpen, en
bleef zeer verbaasd liggen, en in eene dier vernederingen
die den overwonnene maken tot slaaf van den overwinnaar. Toen hechtte Gianni op zijn beurt zijne viool
los, en haalde er betooverend zoete en teedere tonen
uit, waarin doorklonk de goedheid van een menschenziel
in uren van goedertierenheid en vergeving. En naarmate hij doorging met spelen, naderde de kwelduivel,
zich langzamerhand oprichtend, de muziek, met eene
verrukking die zichtbaar al zijne leden doortrilde.
Plotseling stond de kwelduivel op, en als onder de
macht eener bezwering, die met geweld den boozen geest
uit eenen bezetene uitwerpt, en zag men zijn lichaam,
zonder dat er iets leelijks of terugstootends in het
schouwspel lag, zich krommen, zich verwringen en zich
misvormen. Het zwol op, en viel in, op eene wijze,
onnatuurlijk in een menschenlichaam en angstig om
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aan te zien. Er vormden zich holten in de lendenen,
en vreemde uitstekingen der schouderbladen, de wervelkolom leek overgegaan van den rug naar de borst,
de krop bolde zich op als van een steltlooper eener
onbekende planeet, en door de leden van den kwelgeest
voeren, als het ware, die plotselinge stroomen spierleven, die soms op eenmaal de krachtelooze, slappe
huid van slangen doorzwellen. Het was duidelijk, dat
het fladderen zonder vleugels, het kruipende en spookachtige der vervloekte dieren uit fabelachtige legenden,
dat het dierlijke verdween en heenging, verjaagd uit
het binnenste van den kwelgeest, die ten laatste, in
eene snelle opeenvolging van schilderachtige gracieuze
houdingen, ongedwongen nu en bevrijd, de harmonie

en de glorie der mooie bewegingen en der schoone
menschelijke gebaren van de standbeelden der oudheid
toonde.
En zijne viool nemende, op het moment dat het weder
opgedraaide gas het publiek aankondigde dat de visioenen
en troebele droomen van den nacht geeindigd waren
en dat de dag weder was aangebroken, speelde de
kwelduivel op zijn instument, waarin de scherpe betoovering had opgehouden te klinken, met Gianni een
stuk, dat geleek op de ruischende symphonie van een
koelen zomermorgen, als te midden van het zangerig gemurmel van beekjes over oude boomwortels, het gepraat,
zoo zacht, van bloempjes bevochtigd door dauw, en
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beschenen door den zonnestraal, die ze drinkt van
hunne vochtige lippen.

xxxix.
De beide zonen van Tommaso Bescape en Stepanida
Roudak waren Franschen tot in hun nieren. Zij bezaten
het temperament, de geestelijke gewoonten van Franschen, en zelfs een Fransch patriotisme. Uit hunne
Zigeunerverwantschap hadden zij niets overgehouden
dan eene vreemde, opmerkelijke eigenaardigheid. Bij
de beschaafde natien bestaat het dichterlijk droomen,
deze gave en deze geschiktheid voor verliefde en teedere
mijmering, de grondstof, vaag en drijvend in het als
't ware vloeibaar denk-leven der literaturen, slechts
in het zeer verhevene, en is, behoudens zeer zeldzame
uitzonderingen, slechts het deel en uitsluitend voorrecht
der hoogere, fijnbeschaafde klassen. De twee broeders,
zoo ongeletterd als ze waren, hadden iets van den droomerigen, beschouwenden, en ik durf er bij voegen, iets
van den literairen aanleg der lagere klassen van de
volken, die nog woest en onbeschaafd zij n gebleven in
dit Europa, thans zoo rijk aan schoolmeesters; en dikwijls stegen uit deze twee mannen van het yolk die
lyrische overpeinzingen der ziel, waaruit zelfs de armste
en meest ongeletterde tsigane de variaties samenstelt,
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die zijne viool opzendt tot de toppen der boomen, tot
de sterren van den nachthemel, tot de zilveren morgens, tot den gouden middag.
Hoewel beiden ontvankelijk voor deze magnetische taal
der dingen in de natuur, die des nachts en des daags
zonder spraak spreken tot de fijn-bewerktuigde en
uitverkoren geesten, waren zij toch zeer verschillend
van aanleg. De neiging tot mij meren van den oudste,
en de droomstemmingen van zij n wezen, overprikkeld
door eene bizonder groote activiteit der hersenen, werden geheel gegeven aan zij n beroep van kracht en lichamelijke vaardigheid, aan de abstracte vinding van
gymnastische toeren, bijna immer onuitvoerbaar, aan
het scheppen van clownesque droomen, onmogelijk in
praktijk te brengen, aan het uitdenken van wonderen,
gevergd van de spieren en peezen van een lichaam.
En ook aan de praktijk van zijn werken, gaf Gianni
eene groote mate van denken en hersenwerk, en zijne
geliefkoosde stelling was: dat voor het uitvoeren van
een toer, men een kwartier werken noodig had, tegen
drie kwartier er over peinzen.
De jongere die een weetniet gebleven was zonder
zich hierdoor ongelukkig te gevoelen, en wiens heele
eerste onderwijs bestaan had uit het babbelend, van
den hak op den tak springend geklap van den vader,
onder het langzaam voortstappen tegen berghellingen
op, en die trager van geest was dan Gianni, met een
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grooter wiegen der gedachten in het niet, in een woord
meer bohemien der heiden en bosschen en derhalve
meer dichter — leefde in gelukkig, glimlachend, als
't ware zinnelijk gedroom, waaruit plotseling oolijke
verbeeldingen opsprongen, vuurpijlen van lichte vroolijkheid, dolle excentriciteiten. En deze hoedanigheden
maakten natuurlij kerwijze van Nello den steller, den
vinder van aardige details, den afwerker en versierder
van wat zijn broeder aan uitvoerbaars vond.

XL.
Tusschen de twee broeders en de gymnasten en
kunstrijders van het circus was spoedig eene vriendschappelijke verhouding ontstaan, eene betrekking van
warme en uitstekende kameraadschap. In beroepen als

deze brengt het doodsgevaar der toeren, de jaloeziei^n
die gewoonlij k bestaan bij de lieden van andere, en
bovenal bij de lyrische theaters, tot zwij gen ; dit gevaar
vereenigt al deze artiesten, die iederen avond blootstaan
aan het doen van een doodelijken val, in een soort
militaire broederschap, in het bijna hartelijke van soldaten die naast elkaar schouder aan schouder op veldtocht zijn. Ook moet men niet vergeten, dat wat zou
hebben kunnen overblijven bij sommigen, van de
afgunst, en het vijandelijk instinct van het leven van
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den kermiskunstenaar, van hun verleden, waarin ze
gebrek leden, zich verzacht heeft in een ongedwongenheid, het aanzien, en het beetje roem van hun tegenwoordig bestaan.
De broeders waren als geboren om aan het personeel
van het circus te bevallen. De oudste had de ware
hoedanigheden van een oprechten en toegewijden
kameraad, en dit met op zij n ernstig gelaat een goeden
en zachten glimlach die er den, een weinig treurigen,
ernst van verhelderde. De jongere had onmiddellijk
alien voor zich ingenomen door zijne vroolijkheid in
gezelschap, zijne kwajongensachtige grappen, waarbij
zelfs een klein beetje plaagzucht kwam, die hij aanhalig
wist te maken, en door de beweeglijkheid, de bezieling,
de luidruchtigheid waarmede hij de verveling, de
saaiheid van stemmige dagen vulde, en door de onverklaarbare bekoring van prettig, knap en levendig wezen
te midden van zorgvolle menschen, door dezen charm
lien hij reeds als kind om zich spreidde, de rimpels
der voorhoofden gladstrijkend.

XLI.
Hartstochtelijk als beiden van hun beroep hidden,
waren hun de avondvoorstellingen van het circus, en
vooral van het Zomer-circus toch het liefst. Beiden
DE GONCOURT.
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voelden zich thuis in den grooten stal, met het eikenhouten beschot, het opengewerkt ij*zerwerk., met de
boxes waarboven dikke koperen pijnappels, met hunne
lichte en ijzeren constructie, weerkaatst in de twee
hooge spiegels aan de beide einden door het gas der
vergulde lustres, die zich tot in het oneindige schenen
te verlengen; in dezen stal, weerklinkend van het
gerinkel der kettingen van zijne zestig paarden, op
deze plaats vol van het kleurenbeweeg van bruin- en
geel-geruite dekken, van het fiere geschitter der oogen;
zelfs hielden zij van de wanorde die in achteraffe
hoeken heerschte. Het waren alien zulke bekende en
bevriende dingen. De groote witgeschilderde ladders,
de X's voor het koorddansen, de vaandels, de wimpels,
de hoepels van verguld papier. Het kleine roode
wagentje dat diende om den viervoeter, die op twee
beenen loopt, weg te brengen, de slede in den vorm
van een sprinkhaan, van al de talrijke requisiten der
verschillende voorstellingen, in hun duisternis en kaleidoscopische weerspiegeling, half gezien door de slechtgesloten deuren der magazijnen, dit alles deed hen,
die dit gaarne iederen avond weer zagen, aangenaam
aan. Deze stallen, met de groote steenen krib, met het
regelmatige tik tik van de druppels die neerlekten, en
met de klok, die het uur niet meer aanwees in zijn
houten kast boven de deur.
Temidden van het hoefgeklep en het gehinnik,
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vonden de broeders op deze plaats, het woelige, de
opwinding, en de verstrooiing van het leven achter de
schermen. Hier, onder het kleine zwarte lijstje zonder
glas, dat, geschreven op een velletje postpapier, het
programma der voorstelling bevatte, met de hand
geleund op den stalboom, en tegen den rug een „stick"
houdend, stond een gentleman-ridder. Hij boog zich
over naar een groep vrouwen, die, goed ingepakt,
om den hals blauwzijden cachenez los afhangend op
den schouder droegen, en praatte Engelsch met hen.
Daar speelden twee kleine meisjes met loshangende
haren, boven op het hoofd vastgehouden met eindjes
kersrood lint, en wier manteltjes in den snit van Joodsche
toga's, als zij opwuifden, stukken tricot lieten zien.
Terzijde streek een man met rood vest wat hoefsmeer
op de hoeven van een paard. Verderop vermaakten
vier of vijf clowns zich, in een kring staand en ernstig
als de dood, elkaar al groetend het hoofd to versieren
met een zwarten hoed die over de pruiken van vlas
de rondte deed, door een lichte, droge, losse beweging
van den hals van elk hunner. Een weinig verder nog,
bracht eene oude vrouw, eene tijdgenoote van Franconi
pere, haar bezoek van iederen avond aan de paarden,
alien toesprekend en streelend met hare gerimpelde
hand, terwijl naast haar een miniatuur-gymnastje van
vijf jaar in een sinaasappel beet, die men hem toegeworpen had. In de nis van een binnen-gang wikkelde
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eene schoolrijdster die van haar „werk" kwam, zich
in een schotschen mantel, en schoot hare wit-satijnen
schoentjes in Turksche overschoenen, terwijl in de
andere nis, tusschen jonge rijderessen met omgeslagen
kraag, en met een scheiding in het midden van het
fijnkrullend haar, de paljaskunstrijder met een roode
pruik op, en met roodgeverfden neus, Duitsch brabbelde
met magere stalknechts met gezichten als gesneden
van palmhout, en oogen kleurloos als water. En heel
dicht bij de groote deur en tegen het gordij n waardoor
nu en dan het applaus van het publiek heenklonk,
zette men op gezadelde honden, apen, aan Wier ooren
gendarme-steken waren vastgemaakt.
Er waren, en er zijn nog, in deze sneiwisselende tafereelen, in dit onophoudelijk zich verplaatsen van lieden
geplekt door gas, er zijn in dit rijk van klatergoud,
van vlaggedoek en van geverfde gezichten, bekoorlijke
en bizarre lichtspelingen. In sommige oogenblikken
doen de loovertjes op het met tullestrookjes beplooide
tricot van een equilibrist een gouden vloeiing gaan
die het maakt tot een stof, welke als het ware vonken
uitschiet.
In sommige tricots van zij de, lijkt een been in zijn
uitsteken en weder intrekken op de blankheid en het
paarsachtig-rose van een roos, die slechts aan
kant door de zon beschenen wordt. Aan het van Licht
omkringde gelaat van een clown geeft het poeder de
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blankheid, het regelmatige, en fijnbesnedene, het bijna
broze, van een gelaat van steen. En dan telkens, snijdend door de groepen, door de dialogen, door de voorbereiding tot optreden, door verliefde, en over paarden
handelende gesprekken, het onstuimige uitgaan of
binnenkomen van een paard met golvende manen.
En steeds ziet men, zonder een oogenblik verpoozing,
in deze couloir, waar zich het personeel van het circus
ophoudt, in dezen uitgang, waardoor in de arena stroomt
en zich verspreidt al wat het equestrale en clownesque
theater bevat in zijne magazijnen en bergplaatsen, het
voortdurend voorbijtrekken der losse decors, en reusachtige houten vloeren, dienend als bevroren oppervlakte van een meer; het voorbijtrekken van karren,
voertuigen en pantomime-requisiten, van kooien met
verscheurende beesten, het voorbijsnellen van clowns,
en ziet men de dartele sprongen der toegejuichte rijdsters, en voorts plompe beren met waggelenden gang,
verschrikte herten, vervaarlijke ezels, troepen met den
staart kwispelende kardoezen, huppelende kangoeroes,
benden grijnzende apen, speelsche olifanten, de geheele dierenwereld, verbonden aan de toeren van menschelijke vaardigheid.
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XLII.
In deze stallen, achter de schermen van het circus,
ondervond Nello eene eigenaardige sensatie. Na zich
met witsel een marmerwit gezicht gemaakt te hebben,
waarin niets levends meer was, dan de schittering der
oogen tusschen oogleden rood als door vorst, als hij
gekapt was met zij ne pyramidale pruik, en gekleed
in kostuums, die hij zelf uitdacht, en op wier zachte
zijde hij gaarne met bedrieglijk relief aanbracht eene
kolossale spin, een steenuil met gouden oogen, zwermen
kleine, kale vledermuizen, of nacht-dieren en beesten
uit het droomenland, die op de zijde niets anders
waren dan eene zwarte schaduw en eene macabre
silhouet; dan als de groote spiegel der stal maar
twee of driemalen hem zijn eigen beeld weerkaatst
had, begon als het ware een nieuw leven, verschillend van dat van den morgen, een fantastisch
leven in zijne aderen te stroomen. 't Was den clown
niet te doen zelf het idee te hebben van een gedaanteverwisseling, van eene herschepping in een menschstandbeeld uit het onderaardsche land, waarvan hij
de kleederdracht droeg, peen, en toch deden zich in
Nello kleine abnormale verschijnselen voor. Aldus was
er in de persoonlijkheid van den gepoeierden en in
visioenen gekleeden clown een ernst, die zelfs aan
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een zijner grappen, als hij er eene maakte, een droomerig
karakter gaf, en die was als plotseling ingehouden
vroolijkheid, weerhouden door iets onbekends. Zijn
stem zelfs had niet volkomen dezelfde klank als in het
gewone leven; er klonk iets in van de ernstige intonatie,
die de stem der menschelijke aandoeningen bij langzaam spreken aanneemt. En in zijne gebaren kwam,
zonder dat Nello het wilde, iets van den koorddanser,
en in deze oogenblikken, waarin hij niet speelde, en
zelfs in de meest gewone handelingen, voelde hij zijne
ledematen zich krommen in grillige aresbesken. En
tvat meer zegt, als hij geheel alleen was, voelde hij
aandrift tot het maken der gebaren van een, die in
den slaap wandelt of in zinsverrukking verkeert, en
tot wat de physiologen noemen ,symbolieke gebaren",
waarover hij geen volkomen beheersching had. Hij
betrapte er zichzelf op, dat hij op den muur van een
kale gang, door een lampje verlicht, Chineesche schimmen liet spelen, met de wingers van zijn hand samengetrokken, en dat het hem lang vermaakte de grillige
bewegingen op den muur te volgen. En dit alles zonder
doel, alleen om zichzelven te vermaken, en alsof zijn
lichaam gehoorzaamde aan den drang van wonderlijke
magnetische stroomingen en bizarre natuurkrachten.
En dan, langzamerhand, in een staat, vaag en tegelijkertijd geexalteerd, en als in een wegvloeiing der werkelijkheid om hem heen, in een soort insluimering zijner
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gedachten van des daags in zijn hoofd, gelij k aan dat
ledige hoofd, waarin men een lepel de gedachten een
voor een ziet wegscheppen, ontmoetten de oogen van

den clown niets anders dan de terugkaatsing van zijn
bleek gelaat in den spiegel, van de figuren der draken
op zijn pak, en hoorde hij alleen het geruisch in zijne
ooren van de duivelsmuziek zijner viool.
En deze niet te beschrijven toestand met zijne vluchtige en heterogeene sensaties had een groote bekoring
voor Nello, die, terwijl zijn broeder met gebogen hoofd
naast hem stond en het zand opschepte met een stukje
hout, zelf, rustig met gekruiste armen en 't hoofd tegen
den muur leunde met als in extase verruimde trekken,
met een hansworstenglimlach op het witte gelaat, onbeweeglijk, als smeekend om de zoete, lichte, bizarre
leugen van zijn circus-bestaan niet te verstoren.

XLIII.
Teen, zoo gaat dat niet... wacht eens even.., zoo,
kijk nu eens... als je- zoover ben, geef ik je een
schop tegen je achterste, dat je opspringt ... je zult
eens zien hoe'n effect dat maakt ... prachtig, hoor!
Aldus zocht de eene clown nadenkend de uitwerking
van een nieuwen toer, die door hem en zijn medewerker moest uitgevoerd worden.
-
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Na deze woorden verviel de spreker in een diep
stilzwijgen. En beiden zwegen, verdiept in gedachten,
welke zij telkens afschudden door hevig hunne hoofden
to krabben boven ledige bierpullen.
De twee zaten in het kleine cafe, waar de artisten
steeds samenkwamen na afloop der voorstelling in het
circus; een onaanzienlijk cafe met witte paneelen
en dun verguldsel, met de smalle spiegelruiten der
cafes van den Boulevard du Temple. In eene nis van
het venster bevonden zich mosterdpotjes, blikjes sardines,
een klein potje ordinaire pate, een roomkaas, Gruyereen Roquefort-kaas, en op de bovenste plank een
punchbowl midden in een hoop citroenen.
In de zaal liep een aardig aankomend kellnertj e heen en
weer, met granaat-roodfluweelen vest, een groote schort,
met blauwe slab voor het lijf, en wiens servet, gestopt
tusschen den band van zij n schort, van achteren of king
als een wit voorschoot.
De deur open duwend, traden weldra successievelijk
alle clowns binnen, in hunne burgerkleederen, met
langzaam-glijdende schreden, overbuigend naar een
leant op het naar voren gebrachte been, en met open
handen die slingerden voor de dijen. Nello sloot de
rij, zijne voeten om beurten opbeurend ter hoogte
van zijne oogen, en met een gebiedend gebaar ze weder
neerslaand met den palm zijner gestrekte hand licht,
lucht en druk.
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Twee der Engelsche clowns gingen de kleine trap
bij het biljart op, twee anderen, bij welke zich Nello
en Gianni nederzetten, vroegen een dominospel.
Een oude clown, zonder nationaliteit, groot, droog
en beenig, gaarde van de tafels al de couranten, en
zette zich achter in de zaal, ver van de anderen.
Tusschen de Engelschen begon een spel domino
waarbij men niets hoorde dan het eentonig getik der
steenen op het marmer, zonder een woord te spreken,
zonder scherts, zonder lach, of iets van datgene, wat
aan het spelen iets geeft van het leven van het spel:
eene partij die gespeeld scheen te worden door gevoellooze kluchtspelers.
Gianni zag de kringetjes uit zijn pijp na, die, opstijgend naar de zoldering, al grooter en grooter
werden, en Nello, die begonnen was lachend goeden
raad aan zijn buurman te geven, om dezen te doen
verliezen, en afgeweerd met vriendschappelijke vuistslagen, rookte sigaretten, en bekeek onderwij i de platen
eener Illustration.
Tusschen de dicht bij elkaar staande tafels, alien
omzet met lieden die elkaar kenden, met kunstrijdersclowns, met lieden die „werkten op den grond" en
,,in de lucht", werd geen woord gewisseld, zelfs geen
geheime tweespraak in een hoekje.
Deze lieden, deze gymnasten, en vooral de clowns,
deze vermakers van het publiek door de kluchten huns
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lichaams, zij ook, evenals de acteurs van blijspelen,
geven mistroostigheid te zien. En sterker nog dan bij
deze laatsten, hetzij zij Engelschen of Franschen zijn,
neemt men bij hen eene eigenaardige stilzwijgendheid
waar. Is het de vermoeienis der toeren, is 't het dagelijksch doodsgevaar waarin zij leven, dat hen aldus
somber en stom maakt? Neen, er is eene andere oorzaak. Als deze mannen de koortsige opwinding van
hunnen arbeid achter zich gelaten hebben, als zij uitrusten, als zij nadenken, snijdt ieder oogenblik door
hunne gedachten de vrees, dat de behendige kracht
waarvan zij leven hun misschien plotseling zal ontnomen
worden door een ziekte, rheumatiek, of een klein defect in
het lichamelijk mechanisme. En nog vaker want
dit is bij hen een idee, dat zich vastgezet heeft dat
de jonkheid hunner spieren en pezen een keerpunt
zal hebben, en dat lang voor zij sterven, hun oud geworden lichaam weigeren zal, het door hen uitgeoefende
beroep langer waar te nemen. En dan nog zijn er
onder hen -- en er zijn er velen — „des demolis", zij,
die in hunne loopbaan twee- of driemaal gevaarlijk
gevallen zijn, vallen, waarvan er misschien een hen
twaalf maanden aan het ziekbed gekluisterd heeft gehouden : en dan blijven deze mannen, onder den schijn
van algeheele herstelling, zooals zij het uitdrukken, , des
demolis," en moeten zich voor het uitvoeren hunner toeren
inspannen op een wijze, die hen doodt en somber maakt.
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Op dit oogenblik trad er een clown binnen die voor
„aap" speelde in een tooverachtig stuk van den Boulevard, en die, terwijl hij uit zijn zak kleine roode
stukjes haalde, en ze gaf aan elk zijner confraters, hen
met een gelukkig gezicht en een beetje trots mededeelde, dat hij Bien morgen peet was geweest; toen
zette hij zich bij Gianni en zeide tot hem:
En hoever zijn wij nu al?"
,, Hoever ik ben?" hernam Gianni, , altijd nog aan
de plank voor. De plank achter heeft niets te beteekenen ... om bij deze beweging den arm te ondersteunen, heb je de aanzwelling, die de boven- en de
onder-doornachtige rugspier, je weet wel, die die
spieren daar maken..., terwijl, als je 't naar voren
doet,... niets, heelemaal niets om jearmoptehouden
dan lucht, mijn waarde... En hoeveel maanden ben
ik er nu al aan bezig ... en ik schrik terug voor al
de maanden die ik nog noodig zal hebben om het te
bereiken ... Zoo zijn er zooveel dingen in ons beroep,
die wij op moeten geven op een gegeven oogenblik,
om den tijd Bien zij eischen ... en om het geringe
effect dat men er in het publiek mede bereikt .. .
„Ala, dan maar aan jets anders." En Gianni verzweeg
in de stilte der anderen.
De partij domino was bijna uit, en de groote beenige
clown, lezer van alle couranten, had in een van die
peinzende en mijmerende houdingen, door welke zijne
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kameraden hem den ,Denker" bijgenaamd hadden, zijn
hoofd gelegd op het kussen der couranten.
Eensklaps, zich een weinig oprichtend, als in eene
spontane inspiratie, welke niet opgewekt was door
eenige zinspeling der andere clowns, zeide de Denker
langzaam:
„o, treurig, wel treurig, mijne heeren, zijn onze
Europeesche circussen: Daar heb je de circussen van
Amerika ... het Drij vend Circus, dat op den Mississippi
ligt met een amphiteater, dat tienduizend personen kan
bevatten en een stal voor honderd paarden en slaapvertrekken voor al de artisten, voor de bedienden, de
equipage ... en altijd voorafgegaan door de Paradijsvogel, een kleine stoomboot, welke den beambte aan

boord heeft, die voor de advertentie's zorgt en belast
is met de zorg voor de fourage der paarden, voor
landingsplaatsen, het paalwerk, de zuilengang, die naar
het circus moet voeren ... en met het aanplakken der
affiches veertien dagen van to voren ... "
„En wat zegt ge van het ,Trekkend Circus" der
groote Trekkende Kermis ... van dit circus met z'n
twaalf vergulde wagens, z'n Muzentempels, met Juno
en Hercules, met zijne drie orkesten, met z'n stoomorgel, ... ja mijne heeren, met z'n stoomorgel ... en
eindelijk met z'n parade, die in iedere stad een lengte
van drie kilometers beslaat... terwij 1 op de wagens
mechanische en levende gymnasten de moeilijkste
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toeren verrichtten... Oh, treurig, bepaald treurig, hoogst
treurig om aan to zien zijn onze Europeesche circussen,"
herhaalde de „ Denker", terwij 1 hij naar de deur ging

en hun het eind van zijn zin toewierp toen hij reeds
op den Boulevard stond.

XLIV.
Zijn toer, deze door Gianni sedert zijne prilste
jeugd zoo moeizaam gezochte toer, die in de Olympische jaarrollen de namen der twee broeders zou vermelden naast den naam van Leotard, den koning van
het trapezium, naast Bien van Leroi, de man met
den kogel, hij zocht hem met de inspanning van geest
van een wiskundige die een probleem, van een scheikundige die een kleurstof zoekt, van den musicus
zoekend naar eene melodie, van een werktuigkundige
vorschend naar eene vinding op het gebied van ijzer,
hout of steen.
Hij had met deze mannen met een idee fixe, gemeen
de tijden van afgetrokkenheid, het ver-weg zijn van de
werkelijkheid en in zijn loopen op straat die onbewuste
ontsnappingen van luid-gesproken woorden, die op een
trottoir de voorbijgangers zich haastig doen omwenden
naar een meneer, die zich verwijdert met de handen
achter zich, met ronden rug en gebogen hoofd.
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In zijn uitsluitend denkend leven bestond geen tij dsbegrip meer, geen voelen van koude of hitte, van al
die kleine en vastgehouden indrukken die op een
lichaam inwerken en gewekt worden door de uitwendige en omringende dingen. Het leven der zinnen,
alle handelingen en functie's, schenen zich bij hem te
uiten alsof ze in beweging werden gebracht door een
mechaniek die telkens voor eenigen tijd werd opgewonden, zonder dat zijn wezen hier deel aan nam.
Het duurde lang voor woorden, die tot hem gesproken werden, tot hem doordrongen, alsof zij hem
fluisterend toegezegd werden van heel ver, of liever,
alsof hij uit zijn wezen getreden was, en alsof hij, om
te antwoorden, tijd noodig had om er weder in te
treden. En zoo bleef hij temidden van anderen, en
zelfs temidden zijner kameraden dagenlang aldus in
gedachten verzonken, weg in het onbestemde, knippend
met de half gesloten oogen, en somtij ds in de ooren
dat bijna onmerkbare geruisch der zee, dat de groote
schelpen van den Oceaan op eene commode eeuwig
behouden.
Het steeds bezige brein van Gianni zocht naar een
hem doelmatig werktuig, naar een kleine omwenteling
in de wetten der natuur, die hem, den nederigen onopgemerkten clown, op den voorgrond zouden plaatsen,
temidden van aller twijfel en verbazing! En het onmogelijke dat zijne eerzucht hem deed beproeven, hij
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trachtte naar den hoogsten, bijna bovenmenschelijken
vorm hiervan, verachtte het gewone, algemeene, lage
,,ondoenlijke" en achtte beneden zich toeren, waarin,
gymnast en equilibrist als hij was, hem het summum
van evenwicht of vaardigheid bereikt ' leken, en in
den vindenden arbeid van zijn hoofd wendde hij dan
de oogen met een hooghartigen onwil of van stoelen,
ballen en trapezes.
Zeer dikwijls dacht Gianni het Joel zijner ambities nabij
te komen, zeer dikwijls had hij heel even geloofd de
verwerkelijking te zien van het plotseling ontkiemd
idee, en vaak had hij de korte vindingsvreugde gevoeld,
en de heerlij ke koorts welke haar steeds vergezelt,
doch als hij uit bed sprong en beproefde zijne vinding
uit te voeren, had hij het moeten opgeven, daar hij stuitte
op een niet voorzienen hinderpaal, op een moeilijkheid,
ontgaan aan de hartstochtelijke, te vroege en bedriegelijke conceptie eener schepping, eene moeilijkheid die
deze vinding plotseling terugwierp in het niet, de gewoonlijke groeve van zoovele andere schoone plannen,
nauwelijks geboren of weder te niet gegaan.
Nog vaker misschien, na heimelljk pogen, na vele
verbeteringen en vervolmakingen, ' die de vinding het
slagen nabijvoerden, als Gianni, die tot dan toe zijn
geheim bewaard had uit een soort koketterie, blij was
in het vooruitzicht zijne ontdekking te vertellen, en uit
te leggen aan Nello, als hij, bij het maken der laatste
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schikkingen, evenals een auteur die in gedachten reeds
het publiek zij ner premiere voor zich ziet, zich reeds
het circus vol menschen voorstelde, die de buitengewone kracht van zijn toer toejuichten, noodzaakte een
van die luttele nietigheden, het niet te vinden zandkorreltje, dat het loopen van het nieuwe raderwerk eener
geheele fabriek belemmert, hem de verwerkelijking van
zijn geliefkoosd droombeeld op te geven voor weken
en dat zelfs dan nog een droombeeld, en de leugen
van een bedrieglij ken nacht bleef.
En dan verviel Gianni gedurende vele dagen in de
diepe en doodsche somberheid van zoekenden die eene
vinding begraven hebben, in welks zoozeer geliefde
wording zij jaren lang leefden: eene droefheid, waarvan Nello, ook zonder dat Gianni hem deze behoefde
te zeggen, de oorzaak wilt.

XLV.
De twee broeders woonden in de Rue des Acacias,
aux Ternes, in dit arme uiteinde van Parij s, dat zich verliest in, en samenvloeit met het land rondom. Zij hadden
de huur overgenomen van eenen schrij nwerker, die op
't punt stond failliet te gaan. Deze schrij n werker bewoonde
een klein alleenstaand huisje, bestaande uit een keuken
en een soort rommelkamer gelijkvloers, en op de
DE GONCOURT.
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eerste verdieping twee kamers en een kabinet; onder
zij n huur was ook begrepen een groote planken schuur
die hem tot atelier diende, en waarvan de clowns een
gymnastiek-zaal gemaakt hadden. De binnenplaats,
van de straat gescheiden door rasterwerk, dat de twee
gebouwen verbond, werd gemeenschappelijk gebruikt
door de beide broeders, en door eenen houtsnijder, die
meestentijds buiten werkte, wiens magazijn, evenals zijn
bed, zich beyond op den zolder der schuur. Deze houtsnijder, een oude goedzak, met de groenachtige, sombere
oogen van een melancholieke pad, en die niet veel meer
was dan een romp zonder beenen, leverde op zijne manier
meesterwerk, waarin hij de fijnluchtige architectuur
der achttiende eeuw weder deed herleven en omwerkte.
En de oude en ineengedrongen werkman der Ternes
toonde aan de voorbijgangers op straat, tentoongesteld
in het midden der plaats, een staaltje van zijne kunst,

een bewonderenswaardigen, kleinen, groenen tempel
met opengewerkte kroonlijst en pilaren, een wonder
van snijkunst, die op den gevel droeg:

Lamour, houtsniaer naar oud model.
Muziektent, uitgevoerd naar de beroemdste modellen, en in het bijzonder
naar La Salle des Fraicheurs" van het Kleine-Trianon. Zeer
schoon snijwerk, geschikt een modern park te versieren:
te koop tegen kostenden prijs."

Het terrein, zeer oneffen en onregelmatig, bevatte nog,
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in huisjes in achteraf-hoekjes begraven, wonderlijke industrieen, en heel achteraan, met als grensscheiding een
heggetje, waaraan den geheelen dag geplukt werd door
troepen ganzen, verhief zich een koestal waarboven men
under een venster met witte gor dijn ervoor, las:

Kamer voor een zieke te huur.
De houtsnijder, blijde met de nieuwe bewoners geen
moeilij kheden te hebben over zij nen tempel, die bij na
het geheele gemeenschappelijk plaatsje vulde, leefde in
goeden vrede met de beide clowns, en toen de zomer
gekomen was, stond hij hen toe in zijn paviljoen een
soort gordijn van groen te maken om er viool te spelen,
en beveiligd te zij n tegen blikken van de straat.
Hij zelf Bing bij een bloemkweeker in de buurt, in
een hoek, waar men het bloemenuitschot neergooide, een
bewonderenswaardige collectie van die taaie planten
met kleurige en groote bloemen bijeengaren, van die
ongelukkige stokrozen, welke heden ten dage niet langer in tel zij n, doch die zoo aardig staan tegen het
latwerk der tuinen, op de sapverfstukken der voorgaande eeuw. En des zomers, en in den herfst, op
mooie heldere dagen met blauwe lucht, speelden dan
de broeders viool in dit paviljoen achter de met mauve,
,en geel en rood gekleurde colonnade, waar, over het
.dak en de muren, met de zonnestralen mee, vluchten
musschen viogen. Doch in werkelijkheid spraken zij
,
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meer dan zij speelden op hunne violen; 't was tusschen hen als een gesprek waarin twee zielen zich
uiten. Al de vluchtige, verschillende en veelvuldige

indrukken van het uur en het moment, die in een
menschelijk wezen die afwisseling van licht en donker werpen, die op de golven veroorzaakt wordt door
de wisseling van zonnestralen of wolken, deze impressies zeiden de broeders elkaar toe in klanken. En
in dit wisselend spreken, en terwijl om beurten een
der violen zweeg, waren droomingen van den oudste,
in zacht gedempte rythmen en ironieen van den jongste in felle, spottende tonen. En beurtelings klaagden
hunne violen langzaam hunne vage verbittering uit,
lachen dat uitschalde in een vloed van schelle klanken,
opwellingen van ongeduld die toornig opbruisten,
teerheid die was als het murmelen van water dat
vloeit over mos, gebabbel dat voortkeuvelde met tal
van muzikale wendinkjes en fiorituurtjes.
En dan, na een uur van deze in muziek uitgezegde
dialoog, begonnen de beide zonen van Stepanida,
plotseling bevangen door de , virtuosite' bohemienne",
to spelen, beiden tegelij k, met een vuur, een ,,brio",
een volheid, die de lucht van het hofje vulde met eene
sonore, zware muziek, die den hamer van den traliewerker deed zwij gen, en waarnaar met tranen van.
geluk, zich het ingevallen gelaat der borstlijderes, die
de kamer boven den stal bewoonde, overboog.
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XLVI.
Gianni, een hartstochtelij k lezer van boeken, welke
hij kocht aan de stalletjes der Kaden, en Bien zijn
kameraden dikwijls tot hun verbazing het Circus zagen
binnentreden met een versleten deeltje onder den arm,
nam van zijn kamer soms een oud boek mee naar
het muziekpaviljoen: een groot boek in quarto, in
perkament gebonden, met beschadigde hoeken, met een
geslachtswapen, uitgekrast gedurende de revolutie en
waarin de hand en het potlood van een kind onzer
dagen, personages uit de zestiende eeuw een pijp in
den mond had gegeven.

Uit dit boek, op welks rug stond: , Drie dialogen
over spring- en zweef-kunst", door Areangelo Tuccaro 1599" en waarin te lezen stond, dat Koninck Karel
IX zich toelegde op allerlei soort sprongen en er zich
zeer behendig in toonde, las Gianni zijnen broeder
bladzijden voor die met hunne oude letters handelden
over de Petauristen, welke hunnen Griekschen naam
ontleenen aan den halfvliegenden sprong die de kippen
doen, als zij zich in het hok begeven om op het roest
te gaan --- over den springer Empuse, die door zijn
ongelooflijke lenigheid allerlei vormen en gedaanten
scheen aan te nemen over de krachtige jeugd, die
de edele springkunst van hare beoefenaars eischt. En
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dan nog bladzij den over den epheristieken, den orchestieken en den cubistieken sprong, waarvan de
laatste langen tij d gehouden werd voor de uitkomst
van een verdrag, met den duivel gesloten.
Vervolgens begonnen beiden de figuren en meetkundige lijnen van de zweving van het lichaam in de
lucht te bestudeeren en Gianni liet Nello, naar de aanduidingen en concentrische cirkels in het boek, met
onverbiddelij ke preciesheid de , glicement du demi-col"
en de ,glicement couche" uitvoeren, en een massa
verouderde trucs: en dan vermaakten zich de broeders
ermee hun beroep historisch te behandelen, en zich
een uur lang te oefenen, zooals dit tweehonderd jaar
geleden gedaan wend.

XLVII.
De twee broeders hadden elkaar niet alleen lief, zij
waren, de een zoowel als de ander, ook verbonden door
mysterieuze banden, door physiek bij elkaar passen,
door de wondere kleinigheden van verwante naturen,
en dit, hoewel zij van verschillenden leeftij d, en van
lijnrecht uiteenloopende karakters waren. De onwillekeurige instinctieve bewegingen waren bij beiden hetzelfde. Zij voelden beiden sympathieen of antipathieen
even plotseling, en gingen zij ergens heen, dan maakten
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zij, bij 't weggaan, op de lieden die zij er ontmoet hadden,
den indruk, in alles volkomen op elkaar te gelijken.
Niet alleen de individuen, doch ook de dingen met het
niet te beredeneeren ,waarom" van hunne bekoring of
weerzinwekkendheid, spraken gelijkelijk tot de beide
broeders. En zelfs de denkbeelden, deze scheppingen van
het brein, die zoo geheel uit fantaisie geboren worden, en
die u dikwijls verbazen door het „men weet niet hoe"
hunner wording, de ideeen, gewoonlijk zoo ongelijk en
zoo weinig parallel in het verbond des harten tusschen
mannen en vrouwen, werden gelijkelijk geboren in
de beide broeders, die dikwijls, na een lang zwijgen,
zich tot elkaar wendden om elkaar hetzelfde te zeggen,
zonder dat zij eenigen uitleg konden vinden voor het
zonderlinge toeval, dat uit twee monden twee zinnen
elkaar tegemoet gingen, die in werkelijkheid slechts
een waren. Beiden aldus geestelijk aan elkaar verbonden,
hadden de beide Bescape's elkaar bij dag en nacht
noodig, konden ternauwernood van elkaar scheiden,
en namen, als er een afwezig was, iets, ja, hoe zal men het
uitdrukken, iets vreemds, een verminkt gevoel waar, plotseling komend in een onvolkomen leven. Als de een eenige
uren uit was, scheen het alsof hij, die was uitgegaan, het
vermogen van den thuisblijvende om zich tot iets te bepalen had medegenomen, die zich dan met niets anders
dan rooken kon bezig houden tot zijn terugkomst. En
als het afgesproken uur der terugkomst voorbij ging,
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was het brein van hem die wachtte, vol gedachten
aan ongelukken, catastrophes, overreden zijn door rijtuigen, ongevallen voorbijgangers overkomen, vol van
dwaselijk-sombere denkbeelden, die hem telkens weer
van achter uit de kamer naar de deur van hun logies
deden gaan. En niet dan zeer noode gingen zij van
elkaar, en nooit gaf de een zich over aan een uitspanning, die de ander missen moest, en als zij al de jaren
van hun nauw-verbonden samenleven nagingen, konden
zij zich slechts eenmaal herinneren gedurende vier en
twintig uren van elkaar gescheiden te zijn geweest.
Doch laat ik niet vergeten er bij te voegen, dat de
enge band van broederschap gevormd werd door lets
nog machtigers. Hun arbeid was dusdanig verweven,
ineen versmolten, en wat zij verrichhunne toeren
weinig aan elk afzonderlijk te behooren, dat
ten scheen
de bravo's steeds tot hen samen gericht werden, en dat
men het paar nooit scheidde, noch in lof, noch in laking.
En zoo hadden beiden wat een bijna alleenstaand
feit is in menschelijke vriendschapsverhoudingen,
trots, die men
ijdelheid,
eigenliefde,
slechts

zoo

zoo

een

een

een

wondde of streelde bij beiden.
Iederen dag zagen de bewoners der Rue des Acacias
de beide broeders eendrachtiglijk uitgaan, en weder
terugkomen, naast elkaar loopend, de jongste een
des avonds
weinig achter des morgens, een weinig

voor

tegen het etensuur.
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XLVIII.
De beide broeders, steeds op dezelfde wijze gekleed
droegen zeer kleine hoedjes, keurig geborsteld, lange
dassen met twee pareltjes erop, verbonden door een
gouden speld, die een hoefijzer voorstelde; korte jasjes,
in den vorm van groote palfreniersvesten, hazelkleurige
pantalons, waarin, op het midden der knie, de knieschijf
zich teekende in vier plooien, en voorts bottines met
dubbele zolen, met veel koper. Hun houding geleek
die der chique stalbedienden van een Rothschild,
met iets corrects, iets verengelschts, iets strengs, iets
rustig-deftigs, en iets geheel eigen aan clowns in

burgerkleedij.

XLIX.
Op enkele dagen brak Nello's dolle aard door zij ne
welbeheerschte deftigheid heen, en den correcten gentleman ontsnapte dan een klucht, uitgehaald met
den ernst van een Engelschen bedotter. Zoo gebeurde het toevallig eens, dat de beide broeders
na eene voorstelling in het circus, naar huis terugkeerden in eene omnibus der Ternes. Ongetwijfeld
kent ge hem, dezen omnibus van elf uur 's avonds, die
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op dit uur naar de buitenwijken rijdt : vol brave en
eenvoudige lieden, vermoeid, en onrustig duttend in
schemerlicht, dat onophoudelijk doorploegd wordt door

lichtflitsen, lieden met slaperige, botte sensaties, met
eene soms slechte spijsvertering, en die het schokken
van den wagen, bij het uitstappen van eenen passagier,
verschrikt doet opspringen uit hunne sluimering, zonder
dat zij geheel ingedut, noch volkomen wakker zijn. Zoo
hadden deze fatsoenlijke lieden een vaag begrip, gedurende de reis naast zich te hebben twee welgekleede
heeren, wier houding volkomen correct was, en die hunne
dertig cent met uiterste distinctie betaald hadden, toen
plotseling op den hoek der Rue des Acacias, in het
ontwaken, veroorzaakt door het bruuske stilhouden der
omnibus, zij zagen ... en bij wat zij zagen, rekten zich
de neuzen der twaalf overblijvende passagiers, plotseling fantastisch verlicht door de twee lantaarns, alien

tegelij k en als een neus naar de duisternis der Rue
des Acacias, waarin een hun onverstoorbaar toegedraaide
rug verdween. Nello, gekomen op de trede der omnibus,
had eene salto mortale gemaakt, en na op deze weinig
gebruikelij ke wij ze uitgestapt te zijn, verwij derde hij
zich op zijne voeten, zeer vertikaal en zeer gewoonburgerlijk; terwiji zijne reisgezellen elkaar langen tijd
met de oogen, met angstigen ongerusten blik afvroegen,
of zij alle twaalf slachtoffers eener hallucinatie waren
geweest.
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L.
„Allons, mon grand," — zeide op zekeren dag Nello
met teedere ironie tot zijnen broeder „een beetje
moed, sapristi ... ! Ja, ik weet het wel... dat is er
weer een van je ontdekkingen, waarover een De
Profundis moet uitgesproken worden."
,,Hadt je dan geraden, dat ik er een gedaan had?"
,, Parbleu ! ... maar mij n beste Gianni, je bent zoo
doorzichtig als een glas water.. . je weet toch zeker wel,
hoe dat bij jou toegaat ... ? Kijk eens hier. Eerst komen
er twee of drie dagen ... soms wel vijf of zes .. .
waarop je me ja" antwoordt, als het „nee" moet zijn ;
en omgekeerd ... Goed! Dan zeg ik tot mezelf : de
uitvindingscrisis heeft hem weer te pakken... Dan,
op een morgen, sla je teedere blikken op je ontbijt,
met een air, alsof je alles wat je eet dankzegt
goed
to zijn ... en dan weer een tijdje ... dat je niets te
duur vindt ... en alle vrouwen knap ... en het weer
mooi, als het regent... en dit alles met neen's en ja's,
totaal verkeerd gebruikt ... deze toestand duurt gewoonlijk twee of drie weken ... dan, om kort te gaan,
zet je eensklaps een gezicht ongeveer zooals je nu
doet ... een gezicht als een zonsverduistering ... en
als je
kijkt ... zonder jets te zeggen, zeg ik tot
mijzelven : „de toer van m'n broer is flood!"
-

zoo

zoo
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„Miserabele kleine praatjesmaker, die je bent.. . maar
waarom help je me niet liever een beetje... als jij
van jouw kant ook eens een beetje zocht, he?"
„Oh nee, dank je wel... alles wat je vinden zult,
al brak ik mij n nek er ook mee, dat zal ik doen .. .
maar vinden, dat is jouw zaak ... ik verlaat me op
j ou ... ik voel dat ik heelemaal niet op de wereld ben
om mij ergens moeite mee te geven ... behalve de
kleine onnoozele dingetjes die ik aanbreng in onze
clownskluchten, nisco ... Ik ben volmaakt tevreden .. .
en gelukkig te leven zooals wij nu doen ! ... en ik .. .
ik honger noch dorst naar onsterfelijkheid !"
„Eigenlij k heb je gelij k ... en ben ik een egoist...
maar je bent niet altijd meester over jezelf; er zit in
mijn wezen een neiging, een ziekelijk verlangen jets
te vinden dat ons tot beroemde lui zal maken... lui
waarvan men spreekt, snap je?"

„Zoo zij het! Maar ik wil je wel bekennen, Gianni,
dat, als ik nog geregeld mij n gebed deed, ik iederen
avond en iederen morgen bidden zou, dat het zoo laat
mogelij k komen moge."
je zult er even trots op zij n als ik zelf. "
,,Ongetwijfeld zal ik er trots op zijn, maar daarna,
zal het misschien idioot lijken en te duur gekocht."
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LI.
De beide broeders leidden een rustig, sober, eenvoudig, bijna rein leven. Zij leefden zonder maitressen
en dronken slechts wijn met water. Hun grootste ontspanning was iederen avond eene kleine wandeling te
maken de Boulevards langs, en op alle reclamekolommen een voor een, hunne gedrukte namen op de affiches
te lezen, daarna begaven zij zich weder naar huis en Bingen zij ter ruste. De vermoeienis van hun werk in het
circus, de toeren die ze urenlang elken dag weer
aan huis deden, om hunne lichamen voortdurend
lenig en op adem te houden en opdat het werken hun
niet moeilijk zou gaan beginnen te vallen, de voortdurende zorgen van hun beroep en loopbaan als gymnast, het steeds bezig zij n hunner hersenen om eene
nieuwe vinding te doen, hielden bij de twee jongelieden
in bedwang de lichamelij ke driften en de verleiding
voor de uitspattingen van een slechts gedeeltelijk
moeitevol leven, een leven niet geheel gevuld door de
afmatting van het lichaam en de werking der hersenen.
In hen vond men bewaard de zuivere Italiaansche
traditie, die, een twintigtal jaren geleden, de laatste
athleten, die op Romeinschen bodem leefden, deed
zeggen, dat mannen in hun vak zich moesten dwingen
tot een priesterleven en dat men zij n kracht in al hare
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volheid, slechts behouden kon, door zich te onthouden
van Bacchus en Venus: eene overlevering, die in rechte
lijn tot hen kwam van de worstelaars en kunstenaars
van de kracht uit de Oudheid.
En zoo deze theorieen en voorschriften al met gering
gezag spraken tot de jeugd van Nello, die vuriger en
meer belust op genot was dan zijn ouderen broeder,
toch zag de jongere nog steeds in zijn terugdenken aan
zijne kinderjaren, en met een diepen indruk der dingen,
die zich, als men zeer jong is, in het geheugen vastzetten, het schouwspel van den vreeselijken en onlegbaren Rabastens, , gelegd" op de beide schouders door
den molenaar van Bresse, en dit schouwspel, dat weder
als een bij geloof bij na in Nello's herinnering opkwam,
met het terugdenken aan het lichamelijke en geestelijke verval van den ongelukkigen Alcide nit deze
nederlaag, had hem teruggehouden van het toegeven
aan enkele verleidingen op het oogenblik, waarin deze
hem te machtig dreigden te worden.

LII.
Hoe knap Nello ook was, toch, bleven hem, door
de vriendschap die hem aan zijnen broeder bond, die
verleidingen bespaard, welke, in hun leven tusschen
vrouwen, onophoudelijk den mannen belagen, Wier be-
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roep bestaat in het toonen hunner mooie lichamen
in tricots. Vrouwen, wie zij ook zijn, houden niet
van diepe verhoudingen tusschen mannen. Zij zijn bevreesd, dat de een niet zal toelaten, dat de ander hun
eene te groote mate van genegenheid toedraagt;
hunne liefde, in een woord, is bang", en dit terecht,
voor groote vriendschap tusschen mannen. En voorts
had Nello nog dit tegen zich, dat, als hij zich onder vrouwen beyond, hij hen intimideerde, zich niet
op hun gemak deed voelen door de lichte ironie van
zijn gelaat, door een glimlach, die van nature onwillekeurig spottend was, een glimlach die, zooals er een
bet uitdrukte, leek alsof hij „lak aan de menschen"
had. En dan, het is zeer moeilijk uit te drukken en

het zal bijna ongelooflijk lijken, maar bij enkele vriendinnen zijner vrienden bestond een lichte jaloezie op
den aard zijner knapheid, omdat ze jets afnam van de
schoonheid der vrouw! Op zekeren avond had een
rij der, een paradeur der hoogere rij school, met magnifieke dijen, gestoken in een hertslederen rij broek, en
zoolang als het duurde bemind door een zeer chique
maintenee, Nello medegenomen om te gaan soupeeren
bij zijne maitresse.
Toen Nello vertrokken was, begon de kunstrij der,
die een ware toegenegenheid koesterde voor zijn
makker, en die de koude vriendelijkheid zijner dame
gedurende het souper opgemerkt had, hem te prijzen,
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waarop de aangebedene antwoordde met het stilzwij
gen van vrouwen, die niet spreken willen, en die de
dingen die zij in de hand hebben, zenuwachtig heen en
weer bewegen en met de oogen iets zoeken, dat er niet
is. Hij ging voort, zonder de vrouw uit haar stilzwij gen te
kunnen opwekken ... , Maar hij is toch charmant, die
jongen, is 't niet?" De vrouw bleef zwijgen, met op
het gelaat van die dwaze ideeen, die zich niet uiten
willen, en steeds afgetrokken voor zich uitstarend,
terwijl ze ongeduldig met haar voetje heen en weer
bengelde. , Maar wat heb je dan tegen hem," vroeg
Nello's vriend eindelijk ongeduldig.
„Hij heeft een vrouwenmond!" antwoordde de
maltresse van den kunstrijder.
LIII.
Toch scheen onder het vrouwelijk personeel van het
circus een schoolrijdster Nello met meer dan onverschillige blikken te beschouwen.
Het was eene Amerikaansche en de eerste vrouw,
die eene saltemortale op het paard gewaagd had, een
wezen belust op sensatie, Wier beroemdheid in de
Nieuwe Wereld haar eenen gouddelver had doen
huwen, die een stuk goud had gevonden ter grootte
van een boomstam, Zeer ongelukkig in haar gedwongen
staat van niets doen, de burgerlij ke fatsoenlijkheid en
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de „cant" van haar rij ke huwelijk, — was zij, toen
haar echtgenoot nauwelijks twee jaren na hunne verbintenis overleden was, begonnen de circussen van
Londen, Parijs, Weenen, Berlijn, St. Petersburg of te
loopen, ze weder verlatend zoodra zij haar begonnen te
vervelen, zonder zich in het minst te bekommeren over
hare contractbreuk. Verscheidene millioenen rijk, had
deze energieke en grillige vrouw fantasieen, gelijkend op die van de courtisane, die, plotseling lust
krijgend des zomers te gaan sleden, de lanen van een
park met fijne suiker liet bestrooien: fantasie-en, die in
hunne despotieke dwaasheid, iets uitzinnigs hadden, iets
dols, als gedreven tot het onmogelijke, tot het bovenmenschelijke, verboden door de Natuur, en door God,

en dat met een brutaliteit van willen, het rijk geworden
Amerikanenras eigen. Zoo had zij bij hare komst in
Europa, in een „hotel" dat zij te Weenen gekocht
had, eene storm-machine" willen hebben in hare
slaapkamer, en het mechanisme van dezen storm-in-huffs
met zij n scheprad, dat in het water rondwentelde, met
de kleine en groote verschij nselen van den eenvoudigen
storm en van den cycloon, met het electrische licht
dat in het mechanisme was aangebracht, nabootsend het
bruisen der golven, het gerommel van den donder,
het woedend loeien van den wind, het zwepend gekletter
van den regen, en de blauwe zigzags van den bliksem,
had haar driehonderdduizend francs gekost.
DE GONCOURT.
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Doch Tompkins had spoedig genoeg van de zorgen
die de drukte van een groot huis meebrengt; van
de eenzaamheid waarin zij leefde in het ontzaglijke
huis waarin zij alleen woonde, en nu zij zich te Parijs
beyond, had zij haar storm-machine ondergebracht
in de Garde-Meuble, en woonde zij in een kamer van
het Grand-Hotel, en betaalde voor de kamer boven en
onder haar, om een zweefrek aan het plafond te kunnen hangen, waaraan het dienstmeisje, als zij plotseling
binnen kwam, haar des morgens dikwijls verraste,
naakt en cigaretten rookend.
Voor het overige, buiten hare verkwistende fantasieen, die voor de wereld verborgen bleven, scheen
het leven van Tompkins zeer eenvoudig en alledaags.
Zij at aan de table d'hôte van het hotel of in het een
of ander tweederangs-restaurant, in de nabijheid van
het circus. Zij droeg steeds dezelfde Rubenshoed en

kleedde zich gewoonlijk in wollen stoffen, in Amazonensnit, had niet den minsten smaak voor de toiletkunst
der Parisienne en droeg noch toiletten gemaakt bij
chique coupeurs, noch kant, noch bij outerieen. Toch
droeg zij diamanten: enkel twee oorknopjes, doch
oorknopjes groot als de kurken van een karaf; en als
degenen die ze niet voor onecht aanzagen, haar zeiden,
dat zij haar een aardig beetje moesten gekost hebben,
antwoordde zij achteloos: „Oh yes, mij heeft iii francs
rente per dag in de ooren."
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Zij leefde zonder met iemand om te gaan, zocht hare
landgenooten niet op, sprak zelfs niet tot de lui van het
circus, vertoonde zich nooit op een bal van actrices, en
verscheen nooit aan een der soupers die gegeven werden
in het cafe Anglais. En steeds was zij alleen, zonder
den arm van een man. Alleen des morgens, als zij zeer
vroeg te paard steeg en naar bet Bois reed, werd zij
vergezeld door den Hertog van Olaus. Deze mooie en
groote man, die algemeen in Parijs bekend was, deze
prins uit een der geslachten van het Noorden, die onder
zijne naaste verwanten een regeerende Koningin en eene
Keizerin * telde, was een vreemd mensch, met een hartstocht voor paarden, en die gedurende eenigen tijd, een
-circus in zijn paleis gehouden had, waar hij langen tijd
:zijne vrouw, zijne dochters en bedienden gedwongen
had, op 't slappe koord te dansen; een prins in wiens
-geslacht, als men er een weinig in terugging, men eene
_grootmoeder vond, die schoolrijdster geweest was.
De hertog had voor Tompkins een teeder en complex
rgevoel, waarin zich vermengden en elkaar versterkten,
de vereering voor de vrouw en de hartstocht voor
paarden. Doch hij had zich moeten bepalen tot deze
rol van opperstalmeester en zaakwaarnemer nu en dan,
daar Tompkins hem gezegd had, dat zij hem slechts te
paard kon dulden, dat bij anders „stioupide" was en
dat zij gaarne alleen was met hare „verduivelde neerslachtigheid. "
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Deze morgenrit was inderdaad de eenige toenadering
die bestond tusschen den hertog en de zonderlinge schoolrij dster. En de reporters en biographen der dagbladen
die nieuwsgierig in haar verleden in Europa en Amerika
gesnuffeld hadden, hadden niet het geringste spoor van
een schandaal, van een liaison, van een geheime liefde
of ook zelfs van een amourette kunnen ontdekken.
Men zou van deze vrouw hebben kunnen zeggen, dat
in haar de activiteit der spieren in al zij ne voiheid
ontketend was.
Des morgens en Tompkins was zeer vroeg bij de
hand werkte zij aan het trapezium tot de concierge
van het hotel de deur geopend had, dan reed zij
een paar uren paard, en begaf zich daarna naar de
repetitie: de spring-repetities werden voor twaalf
uur gehouden. Na haar terugkeer in het hotel en na
het ontbijt rookte zij cigarettes, telkens weder grijpend
naar het zweefrek, dat zij nooit geheel tot een staat.
van rust liet komen. Daarna steeg zij weder te paard,
reed de buitenwijken van Parijs af, springend over alles.
wat zij tegen kwam. En des avonds was het merk-waardig te zien in dit lichaam, dat den geheelen dag
afgejakkerd werd, de veerkracht, de koortsachtige opzweping, de stomme woede die haar aanvuurden, en
de roekelooze woestheid waarmede deze onvermoeibare.
vrouw zich wierp in het gevaar der zwaarste toeren,
zachte keelgeluiden uitstootend, die met hunne rauwe,
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klinkers geleken op sommige uitroepen der Hurons.
Een artikel van haar contract met het circus hield
in, dat hare toeren, die slechts om den anderen dag
verricht werden, steeds voor de pauze moesten geeindigd
zijn, opdat zij iederen avond om half elf te bed kon liggen.
Als zij geen andere dingen te doen had, of op dagen
dat zij niet werkte, wachtte een huurrijtuig haar voor
het Grand -Hotel na afloop van 't diner. Deze coupe
bracht haar naar eene straat bij de Champs-Elysees,
tegenover een groot gebouw, met glazen dak, op
welks voorgevel te lezen stond in door de regen uitgewischte letters: Manege Hauchecorne. Als het rollen
van het rijtuig op den hoek der straat gehoord werd,
opende zich een kleine deur in den vervallen gevel,
en een man geleidde de vrouw zoodra zij uitgestegen was naar binnen. Tompkins trad de donkere, ledige,
stille manege binnen, waar zich slechts twee of drie
silhouetten van levende wezens, dragers van dievenlantaarns, afteekenden, gezeten op rood-aarden potten.
Midden in de manege was een oostersch tapijt uitgespreid, een echt stuk kort geschoren fluweel, beeldend,
evenals op rijpgeglinster, bloemen en Perzische figuren
uit de zestiende eeuw, geweven in het zuivere en teedere
van deze drie unieke schakeeringen: zilver, goudgroen
en azuur. Aan den kant schikten zich een massa geborduurde kussens. De Amerikaansche ging op het
tapijt liggen, haalde de kussens overhoop, trok ze onder
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zich, en schikte ze als steun achter den rug en onder
de armen en zocht lang en bij na wellustig een luie
houding, uitgestrekt op deze zachte steunsels. Hierna
stak Tompkins eene cigaret aan. Op het gloren in de
duisternis van het brandende papier tusschen de lippen
der vrouw, rezen er, alsof er een teeken gegeven was,
vlammen van bengaalsch vuur uit al de aarden potten,
en verlichtten een ruimte, behangen met de prachtigste
sjaals uit Indie ; onzichtbare, geparfumeerde waterstralen verspreidden in de lucht een stuiving van water,
gekleurd met het blauwige en rossige der vlammen ;
en twee palfreniers leidden binnen, de een een zwart
paard, bedekt met een tuig bezaaid met kleine robij n en,
en de ander een wit ros met een tuig, bezaaid met
kleine smaragden.
Het zwarte paard, dat Erebus heette, had een huid, glad
en donker als een zwartmarmeren grafsteen, met vurige
neusgaten; het witte paard, dat Sneeuw heette, geleek eene
golving van zijde, waaruit vochtige oogen u aanstaarden.
Terwijl de beide stalknechts telkens Tangs de vrouw
voorbijgingen, leidden zij de paarden aan de hand, die
haar met hunne hoeven bij na beroerden. En onbeweegIijk, verstrooid, kleine tabakhaaltjes inademend, in deze
manege die men voor een ieder toegankelijk achtte, en
die inderdaad haar behoorde, smaakte La Tompkins bij
het zien dezer paarden, die zij nooit in het publiek
bereed, en die men afreed als Parijs sliep, to midden van
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dit feest dat zij voor zich alleen bereidde, vreugde van
een koninklijk egoisme, het eenzame genot in het
geheim schoone dingen te bezitten, waarvan de wereld
niet wist. De paarden gingen van den pas in den draf
over, van den draf in galop, de rijknechts deden ze
zwenken en den glans van de lij ven der dieren, het
satijn-zachte hunner achterlijven, de robijnen en de
emeralden hunner schabrakken uitkomen tusschen de
arabesken der cachemires, de schitteringen van het vuurwerk, de sproeiing van den onzichtbaren, kleurigen
regen. De vrouw riep nu eens Erebus, dan weer de
Sneeuw bij zich, en zonder zich te verroeren, alleen
het hoofd heffend, gaf zij aan het dier een stukje
suiker om tusschen de tanden te nemen, en dan kuste
zij het op den neus. En zij bleef al rookend kijken
naar het wilde vuur der beide ontembare dieren, die
rondgingen in de spookachtige verlichting. Plotseling
stond ze op en gooide het puntje der laatste cigaret weg.
Op hetzelfde oogenblik doofde zich het Bengaalsch
vuur, de waterstralen spoten niet langer, de Indische
sjaals vaagden weg in het duister, en de zaal van zooeven
werd de sombere zaal van de , Mane'ge Hauchecorne".
Een kwartier later vroeg de vrouw met de oorbellen van achthonderdduizend francs, de eigenares
van Erebus en Sneeuw, aan den concierge van het
Hotel de sleutel harer kamer, en ging ter ruste zonder
de hulp van een kamenier.
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Den volgenden morgen hervatte Tompkins haar leven
dat zoo eenvoudig leek, en alleen als er in de bladen
met ophef gewag werd gemaakt van een schilderij of
een kunstvoorwerp, dat buitengewoon kostbaar was,
onverschillig of het goed of slecht, exquis of middelmatig was, snelde zij er in een huurrijtuig heen, haalde
uit een portefeuille de gevraagde som, en nam de
schilderij of het meubel mede boven op het rijtuig
zonder haar naam op te geven. En in haar kamer,
die geen ander meubilair hevatte dan een bed, een
nachttafeltje en haar zweefrek, rezen tegen de muren,
hermetisch er tegen aan gespijkerd en op elkaar
gestapeld, kisten van wit hout, waarin al de aankoopen
der schoolrij dster gepakt waren, zonder dat zij er ooit
meer naar omkeek.
Behalve dit had Tompkins een haar geheel eigen manier
van geld verspillen. Als er in de een of andere uithoek van Europa eene uitbarsting der natuur plaats
greep, of als het schouwspel eener menschelijke tragedie
kon verwacht worden, dan wierp zij zich in een trein,
en legde heen en terug verscheidene honderden mijlen
af. Zoo verliet zij, bijvoorbeeld, Parijs, om eene uitbarsting van den Etna te gaan zien, en had Europa verscheiden malen doorkruist toen zij te St. Petersburg woonde,
-om zich voor een uur, voor een seconde de gruwbare
.:sensatie te geven van een fight" in Londen, of van
eene onthoofding op de Place de la Roquette.
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Doch zoo het geld, al het geld der aarde voor de
Amerikaansche geen waarde had als zij er slechts een
gril mede kon bevredigen, zag zij er nog veel minder
tegen op om zich te ontdoen van de geringste tegenkanting, de kleinste hindernis, van het minste, wat zich
tegen haren wil, haren smaak of hare grillen kantte.
En in de eerste opwelling harer ergernis tegen het
individu of het voorwerp dat haar hinderde, haar weerstond of haar niet aanstond, had zij voor een ieder, zonder
aanzien des persoons, een woord dat geheel haar geboorteland teekende en waarin zich al de brutaliteit van
het geld uitdrukte; , ik het koopen wil" zeide zij in haar
neger-Fransch, zich niet verwaardigend de taal goed te
leeren. In deze wijze van uitgeven, waarin rijke lieden
doorgaans zeer matig zijn, was Tompkins werkelijk zeer
ex centriek ; zij was vrij gevig en bezat een buitengewone verkwistendheid wanneer het betrof aankoopen,
waarvan men nooit kon begrijpen waarom zij ze deed.
La Tompkins, die niet muzikaal was, kocht voor zeer veel
geld een piano, waarvan de annonce, die elken dag
terugkeerde in de ,,Entr'acte", op hare zenuwen scheen
te werken; ook kocht zij tegen een onmogelijken
prijs het recht om eene kiosk te laten of breken, die
een , disgracious" (zooals zij het uitdrukte) effect maakte
in den tuin der badinrichting waarin zij gewoon was
te wandelen, en laatstelijk kocht zij van den restaurant-eigenaar van het circus, tegen betaling van een
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biljet van duizend francs de wegzending van een kellner
wien zij verweet men is er nooit achter gekomen
waarom, evenmin als achter de oorzaak van . het
verwijt dat hij op een koopman in barometers
geleek. Doch een anecdote, die beter dan al het andere
een denkbeeld kan geven van de groote sommen, die
zij bereid was te betalen, als zij er zich slechts door
ontslaan kon van het geringste dat zich tegen hare
gewoonten kantte, is de scene, die kort geleden voorviel tusschen haar en haren directeur. Een circusbeambte, die een tabaksgeur in de corridor rook, duwde
de deur van hare kleedkamer open en de rij deres
op den grond uitgestrekt ziend rooken, zeide hij haar
vrij onbeleefd, dat het verboden was te rooken en dat
zij hare cigaret moest uitdooven.
,,Aoh," zeide Tompkins, zonder te antwoorden met
rooken doorgaand.
De directeur-gerant, die zich in , het gebouw beyond,
werd gewaarschuwd, en naar hare loge gaand legde
hij haar met de beleefdheid die paste jegens een artiste
van groote attractie, die veel geld in de kas deed
stroomen, in zeer zachte bewoordingen uit, dat er veel
hout en brandbare stoffen aan het gebouw waren, en
dat een cigaret een onberekenbaar verlies kon veroorzaken.
„En hoeveel zou het verlies van alles wel zij n,
mij nheer," zeide de rij deres, hem in de rede vallend.
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„In geval van brand, mevrouw, is het circus natuurlijk
voor ettelijke duizenden verzekerd."
„Very well, very well... Er is to Parijs een consignatie-kast niet waar? En. . . "
,,U bedoelt ongetwijfeld een consignatie-kantoor ?"
Oh yes, dat is het... en het geld voor het verlies
van alles ... zijn morgen in de kast van de. .. wat
hebt ge ook weer gezegd ... u gerust zij n ... ik
doorgaan met rooken ... goeden dag, mijnheer."
Tompkins had een prachtig lichaam. Groot, rijzig,
slank van vorm, gevuld, taai en vol weerstand, een
kleine, zware, hooge meisjesboezem, ronde armen, die
in hun bewegen lachende kuiltjes vormden in hare
schouders, een beetje groote handen en voeten, doch die

eindigden in de mooie uittakking der standbeelden van
Daphne, veranderd in een laurierboom. En in dit lichaam
stuwde het onstuimige bloed, het komen en gaan van een
warm leven, als de jubelende gezondheid van een nieuw
geslacht: een gezondheid die aan la Tompkins als zij
bezweet van het paard sprong, een gezonde geur van warm
tarwe-brood gaf ; op den trotschen hals een hoofd met
regelmatige trekken, kleine, rechte, stompe neus, met
een bovenlip die als zij lachte zeer dicht den neus
naderde; doch een hoofd, waaraan het rossig blonde
haar, de grijze oogen met hunnen staalglans, de wreede
blankheid onder de doorzichtigheid van het teint,
op-lichtingen gelijk aan die welke gaan over den kop
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van een woedende leeuwin, een Wilde, dierlijke uitdrukking gaven. ' De blikken die la Tompkins op den
clown wierp, hadden niets in zich van behaagziekheid
of teederheid; zij rustten bijna hard op hem, en namen zijn
gelaat scherp op met een weinig van de handeldrijvende aandacht van het oog van den zwarten eunuch,
die koopt op een slavinnenmarkt. Voortdurend, zoo lang
Nello in het circus bleef, was het oog van Tompkins
strak gevestigd op den jongen man, die, zonder dat
hij er zich rekenschap van zoude hebben kunnen geven,
een instinctmatigen of keer voor de Amerikaansehe voelde,
en die haar geoog ontweek door op de handen te
gaan loopen en door tegen zijne vereerster, niet zijne
vingers, doch zijne teenen uit te steken, met de beenen
over het hoofd gekromd.

LIV.
Op zekeren morgen, onder het staketsel der muziektent, na afloop van het ontbijt, zeide Gianni tot Nello,
heerlijk op zijn gemak zijne pijp stoppend:
,,Broertje, ik heb het gevonden .... en ditmaal heb
ik het goed te pakken ! "
at dan toch?"
je weet wel... onze toer."
„Ah, verduiveld .... dat zal ook niet amusant zijn ...
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ik denk maar aan wat je zelf hebt gezegd... Wat jij
uitgevonden hebt zal wel niet van het makkelijkste
zijn, he?"
„Wees nu niet vervelend ... zonder gekheid, je
weet wel, ik huur den zolder van den houtsnijder."
De houtsnijder, die een huis met wat grond in zijne
provincie gee-rfd had, was sedert drie of vier weken
uit de stad, en had Gianni opgedragen zijn muziektent
te verkoopen, als zich een kooper voordeed."
,,En waarom hebben wij 's mans zolder noodig?"
Dat zal ik je zeggen ... Voor wat ik doen wil, is de
werkplaats van den schrij nwerker te laag; dan zullen
wij het plafond er uit laten halen ... en dan hebben
wij het heele gebouw tot aan het dak."
je hebt toch bij geval geen plan mij met
de voeten aan elkaar op den toren van St. Jacques te
willen laten springen. "
,,Neen, maar er moet wel gesprongen worden, en
zoo iets van veertien voet hoog. "
„In de hoogte, en vertikaal wed ik... maar dat
is nog nooit door iemand gesprongen, zoolang de wereld
bestaat."
,,Misschien niet, maar dat is juist het fijne van de
zaak ... en met een springplank."
„Ach, dat is weer iets voor jou! Je kunt ons ook
nooit een oogenblik met rust laten."
„Laten we eens zien, Nello... wij zullen er den

,,Haar...
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tijd voor nemen ... het hoeft morgen niet te gebeuren ... als je maar wilt ... herinner je je niet dat
vader placht te zeggen, dat er nog eens een tijd zou
komen, dat je zoudt springen..."
„Enfin, maar zal het dan uit zijn? Zullen we dan eens
rust krijgen ? Maar in alien ernst, wil je je dan perse
elken dag weer jets onmogelij ks in je hoofd halen?"
„Hoeveel, geloof je, broertje, dat wij nu kunnen
springen."
„Negen of tien voet, als we dat halen!"
„Ja, dus daar moet dan nog vier voet bij . "
„Maar begin met me te zeggen wat je eigenlijk
wil doen."
„Ik zal het je zeggen ... als je zoover bent, dat je
de dertien voet voorbij bent... omdat, als je die niet
springt, mijn toer onmogelijk is, en bovendien ... als
ik je mijn uitvinding dadelijk zei, zou je de zaak
te moeilij k vinden ... ik ken je. .. j zoudt er aan
wanhopen het ooit te bereiken."
„coed, mooi zoo! De sprong op zichzelf schijnt je
nog niet voldoende ... en aan je sprong is, wed ik,
nog een luchtje van equilibrisme en van de betooverde
viool ... en van den duivel en zijn familie en misschien
draait het wel op gebroken ledematen uit."
Doch plotseling midden in zijn tirade het gelaat
van Gianni somber en ernstig ziend worden, bleef
de jongere broeder steken en zeide:
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„Kalf, ik zal immers alles doen wat je wilt, dat weet
je toch, he?... Maar laat mij tenminste een b eetj e uitpakken — dat geeft mij wat moed."

LV.
Acht dagen later was de zoldering der loods uitgebroken. Een springplank van twee meter twintig centimeter, was op den grond geplaatst. En hier bijna
recht tegenover, tusschen twee posten van vijftien voet,
stevig gezet in de vastgestampte aarde en gelij kend
op de stellages, waarop men in tuinen potten met
bloemen plaatst, kon zich eene plank op en neer bewegen, die door een stelijzer duim bij duim kon verzet worden. En om den val te breken, lag er onder
de plank een bed van verscheidene wissen stroo op
elkaar.
Elken morgen, nadat Gianni Nello zeer vroegtijdig
gewekt had, oefenden de beide broeders zich in het
springen over deze plank, iederen dag iets hooger
gesteld, in het begin slechts eenige duimen. 's Avonds
waren beiden bek-af en hadden pijnlijke steken in
buik, maag en rug, en die de circus-geneesheer constateerde te ontstaan door oververmoeidheid der borst- en
buikspieren. En terwijl Nello, den geheelen weg over
Gianni een „on m ogelij ken broer" noemde en hem half
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uit vroolijkheid, half klagelijk plaagde met zijn rug-,
buik- en schouderblad-spieren, bleef hij staag zich
inspannen om de hoogte van den sprong te bereiken.

LVI.
De sprong, deze opvlieging van den grond voor
een oogenblik, van een vast lichaam week en toch
gespierd, zwaar stoffelijk, zonder dat het, om zich in
de ruimte op te houden, iets heeft van de gas-gelijke
lichtheid of van den lichaamsbouw der vliegende wezens;
de sprong, als zij eene buitengewone hoogte bereikt, heeft
dan iets van een wonder in zich. Want om den sprong
te kunnen doen, is het noodig, dat over den gebogen voet,
die op den grond rust, zich het been en de dij schuin
heenbuigt en de romp over de dij. En bij deze krimping
van het lichaam, in dit zich lager plaatsen van het zwaartepunt in den halven cirkel der ledematen, ingedoken
en elkaar naderend als de twee uiteinden van een boog
waarvan men het koord spant, is plotseling een fel
uitschieten der strekspieren noodig, dat is als het
zet
terugspringen van een stalen veer, die met
overwint de kluistering der hielen aan de aarde en die
in stijve rechtheid terugbrengt de beenen, de dijen en
de wervelkolom en die de lichaamsmassa naar boven
werpt, terwijl, met hunne gesloten vuisten de armen
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zoo ver mogelijk gestrekt en vooruit gestoken, zooals
dokter Barthez het genoemd heeft, den dienst doen van
vleugels. Tot het bereiken van deze ontzettende uitzetting
der strekspieren,
zij een lichaam honderddertig pond
wegend, de lucht in konden werpen, bij na vij ftien voet
hoog en dit nog wel loodrecht, deed Gianni Al wat in zijn
vermogen was. Hij liet Nello langen tijd zoeken in zijn
loopen over de springplank, naar de beste wijze de
dat de plank de grootst mogevoeten te plaatsen,
lijke veering verkreeg. Hij dwong zijnen broeder de
respectievelijke kracht der beide beenen na te gaan,
opdat hij bij het springen zich steunen kon op het
sterkste om zich vaart te geven. Hij gewende hem
ook te springen met kleine halters in de handen, om
zijn lichaam met meer vaart de hoogte in te werpen.

voor

zoo,

LVII.
In den toer die de beide broeders moesten uitvoeren,
behoefde Gianni niet hooger dan negen voet te gaan.
Hij was bijna dadelijk zoo hoog gekomen en oefende
zich nu niet langer in het springen op een plank, doch
op een ijzeren staaf en er het evenwicht op te bewaren.
Wat Nello betreft, na een arbeid van drie maanden,
die hem alle kleine aderen in de beenen had doen
springen, kon hij nu dertien voet hoog springen, doch
DE GONCOURT.
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de voet en de paar duim die nog aan het algeheele
slagen der toer ontbraken, kon hij niet bereiken. Hij
kon zijn dertien voet, hoe groot ook de inspanning en
de hardnekkigheid waxen, waarmede hij volhield om
Gianni te pleizieren, niet overschrijden.
Toen, als een kind, dat in zijne ontmoediging kwaad
wordt, wierp hij zijnen broeder toe, dat hij gek was,
stapelgek en dat deze er een genot in vond, hem
dingen te laten beproeven, waarvan hij tevoren de
totale onmogelijkheid inzag. De oudere, die zijn jongeren broeder kende, zijne zoo beweeglijke en voor
indrukken vatbare natuur, de gemakkelijkheid, waarmede hij den moed verloor en hem wederkreeg, trad
zelfs niet in discussie over het punt met Nello en
scheen hem gelijk te geven en liet hem gedurende
eenigen tij d zelfs in den waan, dat hij zijn toer geheel
had opgegeven.

LVIII.
Nello vond de woede en ergernis, die in het gelaat
van Tompkins kwamen bij zijn acrobatische lange
neuzen, zeer vermakelijk, en daar hij naar kinderwijze
nog steeds eenigszins kind en plaagziek was gebleven,
had Nello van de kleine pauze, die aan vrouw en
paard gelaten werd om uit te blazen, en die gevuld
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werd met het vermakelij k verliefde kij ken van den
clown naar de rijderes, in de voorstelling van elken
avond, een lang, bij na wreed tusschenspel gemaakt.
En hij veinsde voor Tomkins eene bewondering die
zich uitte in dwaze halsverrekkingen, in suf-zotte extatische knievallen, van verliefdheid sprekend door tremolo's van onmogelijkverwrongen beenen, handen gelegd
op het hart, met de ongeloofelijkste verdraaiingen en
aanbiddingen en smeekingen die alle spieren van
zijn lichaam maakten tot iets belachelijks, tot de plastische uiting der bitterste potsenmakerij. Op een verdraaid
been steunend, bootste hij op onverbeterlijke wijze, als
spelend op een guitaar, de charmantste sentimentaliteiten der liefdesromances na. En zijn program elken
dag afwisselend, en telkens zijne voorstelling iets rekkend, en soms aan den staart van het paard dat begon
te loopen, gaand hangen, om de woede der Amerikaan.sche niet te doen verminderen, had hij gebaren die de
uitwerking hadden van „lazzis" en eene onzeglijke ironie,
,die als het ware uit de wervelkolom scheen voort te
komen. Het was als een pantomime gespeeld door een
jongen, knappen, gedistingeerden en phantastischen
Deburau, waarin niets plats was, zelfs niets grofs, doch
alles Aug en fijn, geschetst in de lucht en gecrayoneerd
met de komische silhouette van een satiriek lichaam en gevoeld door het publiek der eerste rangen, dat
allengs naar het Circus kwam, alleen om deze gymnasti-
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sche scherts te zien. Men geloofde werkelijk eene vroolijke scene uit eene pantomime bij te wonen, waarin de
jonge clown met zijn rug, zijne beenen, zijne armen,
zij n handen en als het ware, met den geest van zijne lichamelijke vaardigheid, tegenover den hartstocht van eene
vrouw en enkelen der habitues kenden de vrouw
lachend de meest honende onverschilligheid, spottende
minachting en burleske versmading stelde. En hierbij.
liet Nello het niet. Een weinig beneveld door het succes
zijner plagerij, een weinig aangemoedigd door de aanzetting van diegenen zijner makkers die zich beleedigd
voelden door de hoogheid der rijderes, wondde hij deverliefde vrouw in een punt waarop hare sekse het_
gevoeligst is, nl. in den trots, Bien zij gevoelde over
hare schoone vormen. Het lenige en veerkrachtigelichaam van Tomkins had niet de slang-gelijke lenigheid
van het lichaam eener Parisienne. Zij had een Britsche
wervelkolom, uit
stuk, en die, gebroken en gerad-braakt als hij was door het beroep, zich niettegenstaande dit, niet leende tot de buigzaamheid der gratie..
Een beeldhouwer, die lang in Engeland en Amerika.
gewoond heeft, zeide: nooit, onder al de slanke en.
bevallige vrouwenlichamen der beide landen, een lichaam
gevonden te hebben, dat hem de buiging kon geven
van eene Hebe, Jupiter den beker reikend, of van eeneCypris, uitgestrekt op haar met duiven bespannenwagen, de teugels in de hand. Deze onbuigzaamheid,
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bootste Nello spottend na, maakte er temidden van
het gelach van alien, een caricatuur van door de linksche
buigingen van het jonge, mooie lichaam der Amerikaansche, die bedankte voor de toejuichingen van het
publiek, te overdrijven.
En hoe meer hij de rijderes verbitterd voelde, hoe
meer de tergende clown er pleizier in kreeg haar te
kwellen. Hij bepaalde zich nu niet langer tot de voorstelli n gen, hij vervolgde haar ook met zij nen nooit-uit-hebbenden spot, bij de repetitie's en overal, en liet haar geen
oogenblik met rust. Als de Amerikaansche zich aan
den ingang van den corridor slechts oefende voor hare
kunsttoeren, door zich van den grond te heffen en met
een kruissprong weder op de beenen terecht te komen,
zag la Tompkins onmiddellijk aan den ingang van den
linkercorridor Nello opduiken, die schrijlings zat op
een van die groote, witte tabouretten met roode franje,
die dienen bij het springen over de wimpels; Nello
die van daarboven, te midden van een kring prethebbende ouvreuses, tal van dwaze grimassen tegen
haar maakte.
Twee of driemaal had Nello, in een zij ner potsen,
waarin hij dicht genoeg bij de Amerikaansche kwam,
haar de hand zien klemmen, om den knop van hare
met een bergkristallen zeepaardje versierde rijzweep,
gereed om toe te slaan, en hij wachtte af, als een
straatjongen die blijft staan, aangetrokken door een slag
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die hem bedreigt, doch op hetzelfde oogenblik hernam
de vrouw haar onverschillige houding en het starre van
haren blik. Terwijl ze met de andere hand de zweep in
het midden greep, liet zij hem langzaam tusschen de
gesloten vingers doorglijden en kromde hem boven het
hoofd, als een tak Bien men ombuigt, terwijl zij een zacht,
vreemdklinkend , aoh" liet hooren.
La Tompkins bleef Nello aanstaren al den' tijd dat
zij met hem in de arena was, doch nu met in haren
blik een bijna onrustbarende, ingehouden wrok.
„Laat haar toch met rust," zeide op zekeren avond
de clown Tiffany tot Nello; ,als ik jou was, zou ik
bang zijn voor de blikken die die vrouw je toewerpt."

LIX.
Bij de begin-oefeningen van den nieuwen toer
gebruikten de beide broeders een springplank van wit
hout, in de buurt gemaakt, een zeer eenvoudige springplank, zooals kermiskunstenaars die bezigen. Zonder
er iets van tegen Nello to zeggen en zelf toezicht
houdend op het maken er van, , had Gianni bij een
specialiteit een springplank besteld, waarbij hij het pij nhout verving door „den esch der eilanden", het hout
door de Amerikanen aangeduid met den karakteristieken
naam van „lanshout" . Het was een springplank, die
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lichtelijk afweek van den gewonen vorm van dit werktuig, een weinig geleek op de Engelsche ,batoade",
en drie meter lang was, met eene kroinming van de
plank zelf, en zich veertig centimeter van den grond
opboog, daar waar de springer zich opwerpt.
Om het uiteinde een grootere veerkracht te geven, liet.
Gianni haar op de juiste plaats zooveel het kon wat
dunner maken, zoodat zij daar kon doorbuigen zonder
te breken. En eindelijk toen de springplank gereed
was, verving hij den laatsten houten stijl door eene
ijzeren staaf, omwikkeld met een stuk tapijtgoed, die,
onder den voeten-schok van den gymnast, eene buitengewone voortstuwings-kracht gaf aan den sprong.
Toen de nieuwe springplank in de „Ternes" was

geplaatst, vroeg de oudste aan den jongsten hem te probeeren. Bij den eersten sprong, een sprong zonder
zelfvertrouwen gedaan, kwam Nello reeds dadelijk een
halven voet hooger. Na den sprong vijf of zes malen
snel achter elkaar herhaald te hebben, zonder dat
de oudste hem zeide wat hij nog in 't hart verborg,
riep Nello hem, in den vollen sprong toe, dat liij nu
zeker van zijn zaak was en dat hij op deze springplank doen zou wat Gianni maar van hem Wilde.
Eenige dagen later, had Nello de veertien voet bereikt
op een paar duim na. De toer was getreden binnen
den kring der dingen die uitvoerbaar zijn en die hunne
verwezenlijking naderen.
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Toen ging Gianni naar den directeur-grant toe,
vertelde hem dat hij goed op weg was een buitengewonen en geheel nieuwen toer te doen slagen en vroeg
hem een maand verlof, om dezen toer te vervolmaken.
Gianni stond bekend als een die zoekt. Langen tijd
reeds had het circus in spanning gewacht op lets, op
jets waarvan men zelfs zeggen kon, dat is sterk", en
dat de uitkomst zou zijn van het voortdurend gepeins
van den clown, en de directeur deelde het vertrouwen
van Gianni's kameraden; daarom stond hij Gianni's
verzoek gereedelijk toe, en voegde erbij, toch vooral den
noodigen tijd te nemen.

LX.
De volmaakte uitvoering van den toer in zijn geheel vereischte meer tijd dan Gianni eerst berekend
had. De beide broeders werkten zes weken lang, opgesloten in hun kleine werkplaats, en wierpen zich, als zij
niet meer staan konden van vermoeienis, op het stroo
van de springplank. Dan sliepen zij een uurtje, en
begonnen daarna weder opnieuw.
Het slagen, de eerste maal door een gelukkig toeval,
moest, door de inspanning van elken dag, die hun
bijna tot gewoonte werd, worden een zekere overwinning, die niet meer faalde en dit bestendige succes,
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zoo noodig voor een toer om hem te doen slagen voor
het publiek, is dikwijls de dood ervan. Sedert Nello
de gewenschte hoogte had bereikt, was de sprong niet
meer uitgevoerd in de wijde en open ruimte, doch had
Gianni hem beperkt binnen den kring van twee rond gespannen touwen, die den boven- en onderkant van een
ton voorstelden een nieuwe en zwaardere arbeid dus.
Nello sprong nu op de schouders van zij nen broeder.
wiens voeten stonden op een smalle, half-cirkelvormige
ijzeren staaf, en de ontzettende moeite, het evenwicht te
bewaren, de een onder den schok, de ander om vastheid te vinden na zijn neerkomen op de spieren, op week
vleesch, eischte van de beide mannen onnoemelijk veel
inspanning en ontelbare herhalingen van den toer. En
toen Nello meende, dat nu alles afgeloopen was, kwam
Gianni plotseling voor den dag met het plan, de kroon
op het werk te zetten met een bovenmenschelijk evenwichtsvertoon, met een aantal salte mortales van beiden
tegelijk, de een over den ander, en waarvoor, staan
als zij deden op een onmogelijk steunpunt, het noodig
was, met eene buitengewone samenwerking en een in
elkaar passen van bewegingen, de vaardige juistheid
van den ouden Auriol te vereenigen, die weder terecht
kwam in zij ne pantoffels.
Dan moest er nog gezocht worden naar de mise en
scene waarmede zij, als altijd ook dezen toer wilden
opluisteren. En Nello, altij d de dichter van de toeren
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der broeders, had prachtige vindingen gedaan, een soort
lachend phantasme, en muziek die tegelij kertij d het galmen van den donder en het zuchten der natuur weergaf.
Doch op het laatste oogenblik bemerkten de beide
broeders, dat het stoute van hunnen toer leed onder
het sierlijke der mise en scene. Beiden besloten ditmaal
alleen_ gymnasten te zijn en niets meer dan dat, en
pas later te denken aan de dichterlijke, sprookjesachtige
versiering, om nieuw leven te brengen in de voor den
toer tanende belangstelling.

LXI.
Tegen het einde van eenen zomerdag kwamen
de beide broeders hunne kleine gymnastiekzaal uithollen, met dolle gebaren en jets onzeggelijk gelukkigs op hun gelaat. Plotseling bleven zij stilstaan
midden op de plaats en elkaar aankijkend, zeiden
beiden tegelij k : we zij n er". Toen renden zij hunne
kamer binnen, waar zij zich kleeden, de knoopen
van hunne hemden trekkend, de veters hunner schoenen
stukrukkend met die onhandigheid, die groote emotie's
geven aan het getast, het friemeiwerk der vingers bij
het ongeduldig toiletmaken -- 't huis als uitgedreven
door een onverklaarbaren jachterigen drang om uit te
gaan, zich te bewegen, rond te loopen. En onder het
.
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kleeden, gaf de een den ander knipoogjes van pleizier,
en neuriede den ander zachtjes toe: we zijn er".
Onderweg kwam een rijtuig aanrijden, waarin zij zich
wierpen; doch het ging hun niet gauw genoeg en
ook voelden zij zich niet op hun gemak bij een wijze
van voortbewegen, waaraan zij geen werkzaam deel
namen. Na tien minuten betaalden zij den koetsier en
stapten uit.
Zij begonnen met groote passen te loopen, hielden
het midden van den weg om ruim baan te hebben en
verwonderden er zich over, als zij toevallig naar elkaar
keken, dat beiden met den hoed in de hand liepen.
Zij dineerden in het eerste het beste restaurant waar
zij aan kwamen, aten zonder te letten op wat zij aten,
en antwoordden den kellner die hun vroeg wat zij wild
den gebruiken: , geef mij maar, wat die meneer daar
ginds eet!" Zelfs Nello praatte Bien avond niet meer
dan zijn broeder.
Na het eten gingen zij in cafe's zitten, doch zij
konden onmogelijk lang blijven zitten en zochten plaatsen op waar heen-en-weergeloop was, waar het lichaam
in beweging kon zijn, waar het hun mogelijk was uiting
te geven aan hunne opwinding. Zij gingen naar bals,
naar promenade-concerten, waar, tusschen de menigte,
onder een verblindend licht, medegevoerd door de
anderen, in een werktuigelijken ommegang altijd maar
rond om het muzieklawaai, zij zonder rust medeliepen,
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niets ziend, niets hoorend, met uitgegane sigaren in
den mond, vergetend plaats, omgeving en alles waartusschen zij zich den geheelen avond bewogen, doch alleen van tijd tot tijd zich naar elkaar toewendend
en tot elkaar zeggend, met stralende gezichten: we
zijn er."

LXII.
Den volgenden dag hervatten de beide broeders
hunnen dienst in het circus, waar de innerlijke voldoening die Nello smaakte, hem ondeugender en plaagzieker dan ooit maakten jegens la Tompkins, terwijl
Gianni den directeur ter zijde nam en hem uitnoodigde
de uitvoering van een nieuwen toer Bien hij en zijn
broeder gevonden hadden, to komen bijwonen. De
directeur, die met zeker ongeduld had gewacht op de
mededeeling, dat de toer volkomen gelukt was, antwoordde, dat hij den volgenden dag om tien uur in
de Ternes zou zijn.
Den volgenden dag, op het bepaalde uur stond de
directeur, met de handen diep in zijne broekzakken,
in rechte houding bij de springplank in de kleine
werkplaats. En naarmate zich het werken der twee
broeders ontwikkelde, werd de uitdrukking van zijn
gelaat gedwongen koel en kon men in hem opmerken
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een daling van enthusiasme, hetzelfde dat men soms
ziet op 't gelaat van een amateur die staat voor een
zeldzame en vreemde bibelot, waarvan hij den prijs
Bien men hem vragen gaat, ducht.
De beide broeders hadden opgehouden te werken,
en Gianni, een weinig uit het veld geslagen door het
zwij gen van zijn toeschouwer, zeide tot hem:
,,Wel, wat zeg ge er van?"
,,Het is sterk ... bij zonder sterk... ik had dit liever
in het winterseizoen gehad ... maar in elk geval
zullen we er mee klaar komen voor de vacantie en
den jachttlid ... ja, ik geloof dat hier succes in ligt .. .
doch er moet eerst in de bladen voor gewerkt worden.
Het buitengewone van den toer snapt het publiek
niet... het ziet er niet uit als iets dat kippevel moet
doen krijgen. Het geeft geen rillingen ..." hier maakte
de directeur de beweging van ellebogen die huiverig
tegen beklemde borst worden gedrukt. „Het doodsgevaar dat in jelui toer steekt ... dat moet door de pers
onder de oogen van het publiek worden gebracht,
hun eerst voorgekauwd worden ... we hebben, denk
er wel om, veel annonces noodig ... jelui zijn te
weinig onder de aandacht van het publiek gebracht
bij jullie eerste debut. Kom me overmorgen opzoeken
om te spreken over de regeling der bijzaken en het
organiseeren der reclame waarmede ik mij van nu aan zal
bezighouden ... En rust nu eerst maar wat uit.. . jullie
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zijn vrij van alien dienst. Je begrijpt, dat als de toer
slaagt, ik volkomen bereid ben eenige wijzigingen
in uw contract aan te brengen ... Doch, begrijp mij
goed, het is hoog noodig den toer zoo spoedig mogelij k
te geven.
En bij het heengaan kon hij, niettegenstaande al de
reserve die hij in zijnen lof wilde leggen, zich niet
weerhouden tot de beide broeders te zeggen: „'t Is
buitengewoon sterk."

LXIII.
De dagen, die volgden tot den dag der voorstelling,
doorleefden de broeders in Bien heerlijken, opgewonden
geestestoestand, die een onverwacht fortuin, de verwezenlijking van niet gehoopte dingen, de verrassing
van het lot bij de zwakke menschheid veroorzaakt. Zij
voelden hunne hoofden vol van in 'n gelukkige lec` heid gloeiende warmte. Een innerlijke, opgewonden
vreugde benam hun den eetlust, zooals verdriet dat
doet. Zij gingen Tangs de straten, met het verdoofd
gevoel, waarmede men over een tapijt loopt. En iederen
morgen, als zij wakker werden, gingen zij in het voile
daglicht na, of hun geluk wel werkelijkheid was, door
het in de eerste onzekerheid van het ontwaken, te
vragen: „zijt. ge niet een droom ?"

ook
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LXIVV.
De smid en de timmerman waren juist heengegaan
met aanwijzingen van Gianni omtrent het vervaardigen
van het kleine toestel, noodig voor de uitvoering van den
nieuwen toer in het circus, en bij het heengaan hadden
zij opnieuw verzekerd alles binnen een dag of vier gereed
te zullen hebben.
„Wel, en hebben jullie de theaterberichten al gelezen ?"
zeide de directeur, zich tot de beide broeders wendend,
terwijl hij op zijn schrijftafel de losse bladen bijeengaarde,
waarop passages met rood omlijnd waren. Ze beginnen
zich nu toch met jullie toer te ,bemoeien", zooals ze tegen
de taxateurs zeggen. Luister maar eens wat ze allen
zonder uitzondering ervan zeggen.
„Men spreekt van een nieuwen toer zonder weerga .. .
van een toer, die de vaklui voor onmogelij k houden,
en die men beweert, dat binnen enkele dagen zal
uitgevoerd worden in het Zomercircus... Zoo wij de
geruchten mogen gelooven, die in de gymnastenwereld
de ronde doen, dan zal Parijs binnenkort getuige zij n
van een toer, waardig een pendant te vormen met de
toeren van Leotard... Fen sprong, onder omstandigheden en met eene vermetelheid, zooals de oudheid
ze niet gewaagd heeft."
jullie zaak is niet slecht geannonceerd, vindt je wel ?
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De nieuwsgierigheid is nu opgewekt ... nu is het
oogenblik gekomen om het vage van het gerucht te
doen plaats maken voor iets minder vaags ... het
publiek moet nu iets meer weten van jullie ware of
waarschijnlijke levensgeschiedenis... jullie moeten me
eenige gegevens verschaffen... Zie je, het piquante
van het onbekende moeten wij morgen doen plaats
maken voor belangstelling in het bekende , .. Parijs
moet jullie verleden, jullie gewoonten, jullie gezichten,
de geschiedenis van jullie toer kennen ... opdat jullie
voor dit publiek zijn lieden, wier of beelding het gezien
heeft ... heusche menschen, aan wie het zijn sympathie
geven kan.... en voor wie het zich reeds van te voren interesseert ... jullie begrijpt, dat wij ditmaal jullie broederschap erbij te pas brengen, en dat wij dit overal
bekend maken ... we zijn het er immers over eens,
jullie namen te geven als de broeders Bescape ?
,, Neen, " zeide Gianni.
,,Wat bedoelt u met dat , neen ?" "
„Neen," herhaalde Gianni, „Bescape' is onze kermisreizigersnaam ... wij nemen van nu aan een andere...
die wij zeif zullen bedenken."
„En welke is die andere?"
„De broeders Zemganno."
,,Zemganno! ... hm! Werkelijk een oorspronkelijke
naam ... die verduivelde Z aan het begin is als een
fanfare... het zou de titel van een onzer ouvertures
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kunnen zijn, je weet wel, waar door het bombom van
trommen, rinkelen van schelletjes klinkt."
ja, het is de naam Bien wij vroeger droegen."
,,Ah, dat is waar ook, 't was mij geheel ontgaan."
„Wij hebben er in Engeland succes mede gehad,"
ging Gianni voort... en ik had hem bewaard voor
den dag waarop we... enfin... en bovendien houd
ik van Bien naam, ik weet niet waarom, of liever gezegd,
ik weet het wel."
En Gianni eindigde den zin, alsof hij tot zich zelven
sprak... , Wij zij n Zigeuners van of komst ... en ik
weet niet of 1k dien naam wel heb uitgedacht... het
lijkt mij alsof ik hem mij nog herinner als een diepe

klank die dikwijls op de lippen onzer moeder kwam .. .
toen ik nog heel klein was."
„Nu, de naam „Zemganno" kan wel," zeide de
directeur. „En hoeveel tijd hebben jelui noodig voor
de repetities in het circus?"
,,Op zij n hoogst drie of vier dagen ... om de nieuwe
springplank to probeeren. "
,,Heel goed, met de vijf die de smid en de timmerman
noodig hebben, ... zullen wij dus binnen een dag of
tien klaar zij n ... A propos, waar zij n jelui geboren
en waar

DE GONCOURT.
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LXV.
Den dag der voorstelling gebruikten de broeders
hun maal om drie uur en begaven zich naar het Circus
tegen den tij d dat het publiek begon binnen to stroomen.
,,Gianni, zie je de groote deur van het Winter-circus
wel?" zeide Nello plotseling tot zij nen broeder, nadat
zij lang stilt wij gend naast elkaar gegaan hadden.
„ W aarom vraag je dat?
„Herinner je je den dag niet meer, dat wij debuteerden ! ... Heel de sombere en verlaten omgeving,
plaatsbureaux zonder iemand erin, en ervoor een oude
vigel ante waarvan de koetsier ingeslapen was...
Herinner je je niet hoe wij, voor we binnengingen,
naar dat alles met treurige blikken bleven staan kij ken,
tegen elkaar zeggend, dat wij geen kans op slagen
hadden in het leven ... en zie je de twee steenen
paarden nog aan weerszijden der deur, het achterlijf
heelemaal met sneeuw overdekt, en in het gemeene
weer van den nacht het sombere gebouw, waar je
door de groote ruiten ... niets anders verlicht zag dan
de roode achtergrond met daarboven de twee onbeweeglijke hoeden der controleurs en de helm van een
agent die op een ballustrade leunde ... wat voelden
we ons toen verlaten in de ledige vestibule."
,,Nou, en wat zou dat?"

1
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„Ik wil maar zeggen, als 't vandaag eens net
was in het Zomer-circus?"

zoo

Gianni keek zijn broeder verbaasd aan, alsof het
hem verwonderde, in hem, die anders zoo vol vertrouwen was, twijfel te vinden aan het succes, dat nu
komen ging. Hij versnelde den pas en toen hij voor
het circus was gekomen, antwoordde hij: „nu, kijk
daar dan eens."

LXVI.
Dien avond, Bien schoonen avond, waarop Gianni's
toer zou uitgevoerd worden door de twee broeders,
waarde rondom het circus de opgewondenheid, het soort
koorts in de lucht, van een van die tooneelvoorstellingen, waarin het geluk van een toekomst of het
Leven van een talent op het spel staat en waaraan de
Parijzenaar zich overgeeft met de lichte hoop, de
„struggle for life" van een mensch op een Parij sch
tooneel bij te wonen. Equipages, die het natte
asphalt der groote Avenue deden knerpen, lieten ieder
oogenblik elegant gekleede vrouwen uit. Venters met
programma's, verhit door wijn, kondigden de voorstelling met brullende stemmen aan en dicht bij de plaatsbureaux, belegerd door queues zonder eind, stond een
bende lenige straatjongens, gymnasten in den dop,
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die zich in alle stilte oefenen in de steengroeven in
den omtrek van Parijs en die afgekomen waren op
het groote nieuws en nu wachtten voor de deuren.
Onder den rustigen schijn van het gas, stond in
metalen lijst, op mooie gele affiches die er nog nieuw
uitzagen, in reusachtige letters te lezen:
HET DEBUT
DER BROEDERS ZEMGANNO.

Binnen in het circus, onder de groote etrurische
fries, die langs de wanden der geheele zaal de
gymnastische toeren der oudheid te zien gaf, onder
een eerste plafond, versierd met wapenschilden, waartusschen pieken met helmen aangebracht waren, onder
een tweede plafond, dat, in medaillons, geschilderd op
half open gordijnen, voorstelde naakte amazones, gezeten
op ontembare merries, vloeide het flikkerende licht van

al de lustres, die in de gewelf Bogen aan dunne ij zeren
pilaartjes afhingen, uit de gewelven naar de eerste
gaanderij en, als in een grooten trechter, op het roode
fluweel der zetels en tegen het witgeschilderd hout derleuningen afteekenend een menigte van mannen, waar-•
tusschen de lichte toiletten der vrouwen verloren gingen een zwarte massa, met vlekken van vuil-rose
als gezichten, een menigte, zwarter dan in andere
schouwburgen.
En deze menigte was nog donkerder, nog somberder-

-

-
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geworden door het zich op haar of teekenend contrast
van een koorddanser, gekleed in een blinkend-zilveren
stof, die stond boven op een ladder van veertig voet, en
van een klein meisje dat werkte aan een trapezium,
terwijl zich om haar zweefrek kronkelde de plooiing van
haar teerkleurig rokje; van een rijderes met een voet
op de dijen van een Hercules, die recht op twee paarden
stond, en omvliegend met het lichte bewegen van een
luchtgeest, met uitwuivingen van wit-gazen onderrokje
op een tricot zonder kleur, dat haar vleesch de licht-rose
tint gaf van een beeldje van oud Saksisch.
Doet een circuspubliek in zijne verwarde samenpakking, zij n gedrang, zij n krioelende opeenhooping
van individuen, in dit licht, dat de gezichten onbestemd
maakt en dat de kleurstof als het ware indrinkt en
inzuigt, doet dit niet denken aan die prachtige lithographieen van Goya, de arena's der stierengevechten,
aan de krioelende menigten, tegelijkertijd vaag en hevig.
Ook het wachten is hier anders dan elders. Het
is hier vol ernst, en ieder houdt zich hier meer
met zich zelven bezig dan ergens anders. Bij gevaarlijke toeren, bij uitingen van kracht en vaardigheid van onmiskenbare grootschheid, zweeft een weinig
van de emotie, die vroeger de Romeinen voelden bij
de spelen in het oude circus, en reeds tevoren voelt
men een zeker ineenkrimpen van het hart, en eene
eigenaardige koudheid achter in den hals, als men
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denkt aan de stoutheid. de dwaasheden, de gevaren
dezer lichamen, die daar hoog zweven; bij het denken
aan dit gewichtvolle Go", de roep, die de een tot den
ander richt om tot hem te komen, de ruimte door; bij
dit „los", dat wellicht den dood beteekent.
Het circus was stampvol. Tusschen de eerste zetelrijen verdrongen zich van alle zijden om den ingang
lange, magere heeren met snorren en grijze sikjes, het
korte haar gekamd achter groote, beenachtige ooren,
heeren met het voorkomen van oud-cavalerieofficieren
die een manege hielden. En op dezen omgang konden
geoefende oogen nog ontdekken gymnastiek-onderwij zers, kapiteins van de brandweer in burgerkleeding,
artisten die bij den troep hoorden en tusschen welke zich,
moeilijk gaand, steunend op een stole, kwam zetten een
jeugdig vreemdeling met een muts van astrakan op, en tot
wien zich tijdens den geheelen duur der voorstelling, de
vriendelijkheden van het circuspersoneel richtten. Wat
de doorgang naar de stallen betreft, niettegenstaande het
bordje, dat de toeschouwers uitnoodigt in de zaal plaats
te nemen, was deze
bezet, dat de paarden der
rijders er met moeite door konden komen. Een publiek
bestaande uit sportsmen en bekende Club-lui, die elkaar
de twee kleine rijen zetels betwistten waarop men
staande kijkt en waar nu ook la Tompkins zat, die
dezen avond niet werkte, en nieuwsgierig den toer der
beide broeders scheen of te wachten.

zoo
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Bij den aanvang der voorstelling was er weinig
enthusiasme bij het publiek te bespeuren en er viel
weinig anders waar te nemen, dan van tijd tot tijd, bij
den grotesquen val van een clown, een éven vroolijk en
frisch tiplachen van kinderen, aangehouden in opvolging
van afgebroken oh's als vroolijke hikjes.
De vóórlaatste toer eindigde te midden van onoplettendheid, vermoeienis, verveling, geschuifel van voeten
die zich niet langer op dezelfde plaats konden houden,
het openvouwen van reeds gelezen couranten, en toejuichingen, gegeven met den onwil waarmede een aalmoes doorgaans toegeworpen wordt.
Eindelijk, toen het laatste paard weder verdwenen was,
en de rijderes haar twee buigingen had gemaakt, vingen
op plaatsen, waar mannen opstonden of gingen verzitten, levendige gesprekken aan, en van weerszijden van
den binneningang van het circus een samenspraak met
luider stem, waarvan losse volzinnen uitklonken boven
het gegons der menigte en opgevangen werden door
het omzittend publiek.
„Veertien voet, ja, 't is zooals ik je zeg, veertien voet.
Zie maar, eerst den afstand tusschen de springplank
en de ton; dat is zes voet ; de ton drie voet, de oudste
broeder vijf voet en meer ... Dat maakt toch samen
veertien voet, die de jongste te springen heeft, niet
waar ?"
„Maar dat is radicaal onmogelijk! Een mensch kan
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niet hooger spingen dan tweemaal zijn eigen lengte
en dan nog met een springplank, gemaakt door een
bepaald geniaal schrijnwerker."
„En toch zijn er buitengewoon verre sprongen
gedaan ... bijvoorbeeld die Engelschman, die gesprongen
is over de gracht van het oude Tivoli, die dertig voet
breed is."
„De oude athleten sprongen wel zeven en veertig
voet. "
"Kom ! Met polstokken misschien ! "
„theeren, wat praat ge toch van sprongen in de
breedte, er is hier quaestie van een sprong in de hoogte,
niet waar ?"
„Pardon, meneer, ik heb in een boek gelezen, dat
de clown Dewhurst, zooals ge weet een tijdgenoot van
Grimaldi, twaalf voet hoog sprong en dwars door een
soldaten-trom. "
„Juist, een hoogte-sprong die spreekwoordelijk is
geworden ... zoo zien we ze elken dag doen ... doch
hun sprong is volkomen vertikaal... als een sprong
recht een schoorsteen in."
"Maar waarom wilt u 't niet gelooven, als ik u toch
zeg, dat ze hem reeds gedaan hebben en hem nogmaals
gaan doen ... De „Entr' Acte" zegt het toch positief."
"Misschien gelukt zoo iets bij toeval en dan niet weer."
„Maar ik verzeker 't u, mijnheer, ik heb 't van den
directeur zelf, zij hebben hun toer een aantal malen
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achter elkander uitgevoerd zoowel thuis als hier ..
en nooit heeft hij nog gefaald ! " .
. . . . . . . . . .
„Vanwaar komen deze broeders toch?"
„Bah ! Heb je ze dan niet herkend in de stallen? . .
ze zijn al jaren hier ... doch zooals dit de gewoonte
is bij dergelijke lieden, als ze met iets nieuws voor den
dag komen, veranderen zij eenvoudig van naam."

„Veertien voet hoog en nog wel vertikaal, ik blijf
er aan twijfelen, hoor ! Bovendien heeft men mij verteld
dat de ton niet breed is, en als de oudste daar boven op
staat, moet de jongste al heel handig zijn, wil zijn
lichaam door de ton gaan. De geringste aanraking ..."
„Ah, maar wat u niet weet, is, dat de houten ton
die hier steeds gebruikt wordt, altijd een ton van doek
is, en alleen het voorste gedeelte moet stevig zijn, het
gedeelte waarop de oudste met de voeten staat."
„Nu, jelui doen mij werkelijk verbaasd staan .. .
eiken dag komt er iets, dat tot nu toe vrij wel onmogelijk werd geacht ... Als vóór de première van
Léotard ... "
„Ik ben het volkomen met u eens ... en toch, die
kleine ... en dan nog de kroon op het werk te zetten,
door boven de ton een aantal saltemortales te maken,
die beiden tegelijkertijd uitvoeren."
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„vrienden, . wil je weten wat ik er van denk ? ik
zou over een uur mijn ledematen niet willen ruilen
voor de hunne ... ah, daar zijn ze." ... En dit „ah,
daar zijn ze ! " ging tot de uiterste hoeken van het
circus, als een luide, doffe stem, aanzwellend uit al de
half-open monden, in verrukte verbazing.,
Gianni was juist opgekomen, gevolgd door zijnen
broeder, terwijl de knechts, temidden van het stemmengeraas in de zaal, de stukken van een „praticable"
die eindigde in een springplank begonnen te stellen,
beginnend in het midden der entree-gang en een
twintig pas ongeveer vooruitgeschoven in de arena.
Met de handen op den rug, keek Gianni met ernstige zorg naar de plaatsing der houten stukken,
beproefde de stevigheid der planken door er met de
voeten op te stampen, en zei van tijd tot tijd tot zijn
broeder eenige korte woorden, die men voelde als
woorden van aanmoediging, en nu en dan wierp hij
blikken vol zelfvertrouwen naar de schitterende menigte.
Zijn jonge broeder trad pas voor pas met hem mee,
met zichtbare emotie, die zich uitte in verlegenheid,
en door als 't ware huiverige gebaren, die de kleine
malaises van het lichaam of de ziel veroorzaken.
Nello zag er overigens allerbekoorlijkst uit. Hij had
dien avond een tricot aan, dat als belegd was met de
kleine schubben van den blei, en waarvan elk spierbewegen kwikzilver deed stroomen in kleuren van paarle-
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moer ; en de tooneelkijkers, gericht op de schitterende
vormen van dit lichtafstralende lichaam, bewonderden
den slanken bouw met zijn bijna vrouwelijke rondingen
en vleezige armen, waarin de biceps uitwelfde, en
die toch een verborgen kracht deden vermoeden, een
kracht, die uitwendig niet zichtbaar was.
De springplank was geplaatst, en te midden der algemeen-opgewekte nieuwsgierigheid en de terugkeerende
kalmte der zaal, richtte men vier stutten op, die zes
voet boven de plank uitstaken, vier ijzeren staven
in S-vorm, waarvan de voeten den grond, waar ze
uiteenliepen, raakten, en welker bovenste uiteinden
elkaar naderden, bijeengehouden door een gladden
hoepel met smallen, omkrullenden rand. Terwijl Gianni,

ernstig en zwijgzaam, bij het naderen van de beslissende stonde, met de eene hand op Nello's schouder,
onafgebroken toekeek naar de voorbereidende maatregelen van zijn toer, werd hij geroepen van uit de
passage bij den ingang. En bijna onmiddellijk daarop,
uit zijne onbeweeglijkheid opgeschrikt door al de
blikken, die op hem rustten, en bevangen door de
verlegenheid, die hij reeds als kind gevoelde bij zijn
eerste optreden in het spel van Bescapé, verdween
Nello uit het midden der arena en ging zijnen broeder
zoeken.
Toen, temidden der zwijgende onbeweeglijkheid, die
op allen rustte, werd een witte ton geplaatst op den
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hoepel, die boven op de vier staven rustte ; en plotseling
schetterde eene verwarde, schrille muziek, waarmede
de orkesten der circussen de energie der spieren
opzweepen, en die de artiesten in hunne halsbrekende
heldentoeren aanmoedigt.
Bij het hooren van de muziek der ouverture ging
Gianni, die bezig was de springplank op te loopen
om een laatsten blik te laten gaan over de stelling der
ton, snel weder naar beneden, en toen de muziek
plotseling zweeg, temidden eener stilte, waarin zelfs
het suizen der ademhalingen scheen te stokken, hoorde
men op de veerende planken, de krachtige schreden
van den gymnast, die terzelfdertijd boven op den rand
der ton belandde in een volkomen equilibre.
Op dit oogenblik, terwijl de muziek weder ópjuichte
om het gelukken van den toer te verheerlijken, en
te midden van het donderend applaus, dat in zóó groote
mate alleen aan krachttoeren ten deel valt, zag men,
zonder te begrijpen waarom, Gianni zich met verwonderde blikken naar de ton voorover buigen, terwijl hij,
met een zijner uitgestrekte armen de vaart scheen te
willen stuiten van zijn broeder, dien men gereed zag
voort te schieten, de beide armen in de lucht, de beide
handen aan beide kanten boven het hoofd latend
afhangen als vleugel-kleppen. Doch reeds was de muziek
verstomd met dat plotseling ophouden, dat de borsten zich
samen . doet trekken, reeds had Nello op de springplank
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het laatste sein gegeven en riep Gianni, zich oprichtend,
zijnen broeder over den schouder een aarzelend, ongerust,
wanhopig „go" toe, dat klonk als een „in Godsnaam",
uitgestooten in een van die doodsgevaarlijke oogenblikken, waarin men een besluit nemen moet, zonder den
tijd te hebben den omvang van het gevaar te overzien.
Nello schoot als een bliksemstraal over de geheele
lengte van den springplank, snellend op voeten die
zonder gerucht de plank raakten -- met op de borst
bengelend iets glinsterends als een amulet, dat van
uit zijn tricot ontsnapt was. Hij gaf op het einde der
plank een korten veerkrachtigen zet met beide voeten
en wierp zich de hoogte in, als het ware gedragen,
opgehouden in de lucht, door al deze gezichten die
opkeken naar de ton.
Doch wat gebeurde er in deze spanningvolle seconde,
waarin de menigte den jongen gymnast reeds zocht
en zag op de schouder van zijnen broeder ?" .. .
Het evenwicht verliezend, was Gianni van boven neergevallen, terwijl Nello, van de ton stortend en zwaar
smakkend tegen het uiteinde van het zweefrek, op den
grond viel waarhij zich oprichtte om opnieuw neer te vallen.
Gesmoorde kreten gingen op uit de zaal, uit welks
midden Gianni, hem in de armen nemend zooals een
vader dit doen zou, zijnen broeder wegdroeg, met in
de oogen de vreeselijke onrust van die gewonden
welke uit een brand gered zijn en wier blikken onder
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het voorbijgaan schijnen te vragen hoe ernstig hunne
verwonding is en wat er uit worden zal!
LXVII.

De gesmoorde kreet, de bevende ontroering der
harten bij den val van den jongen gymnast, werd als
het ware gevolgd door eene stomme ontzetting, en
met deze ontzetting der stampvolle zaal was eene stilte
gekomen, een van die „schrik aanjagende" stiltes,
zooals een man uit het volk het eens noemde, waarin
de minuut, die volgt op een onvoorziene catastrophe,
de menigte houdt, en waarin hier en daar tranen vloeiden
van kleine meisjes, die men zich snikkend zag aandringen tegen de japon hunner moeders.
Allen, mannen zoowel als vrouwen, bleven onbeweeglijk op hunne plaatsen, alsof de voorstelling niet
noodwendig afgeloopen was, bevangen door den onoverkomelijken drang den gevallene nog eens te zien,
een oogenblik rechtop staand, hun door zijne tegenwoordigheid, en opgehouden in steunende armen, zeggend dat hij niet geheel dood was.
De dichte drom der rijders, als soldaten die bevel
gekregen hadden niet van de plaats te gaan, hield den
toegang tot de stallen bezet, met de handen steunend
op den afsluitboom, en op hunne gezichten, die neerwaarts gericht waren, niets latend lezen. In het
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midden der arena stonden het getimmerte en de toestellen voor den laatsten toer verlaten zonder dat
men ze weg nam. De muzikanten hielden hunne
instrumenten nog vast met handen die hunne beweging
gestaakt hadden, met ingehouden adem, en bij al die
als-verstijfde menschen weerspiegelde zich de plotselinge
stilstand van het levendig en luidruchtig beweeg dezer
kracht-spelen-vertooning, tragisch en vreemd.
De tijd kroop voort, en niet de geringste tijding
van den gewonde. Eindelijk kwam uit den groep een
piqueur naar voren, trad een pas of tien het circus in,
groette driemalen ernstig en zeide temidden der „ah's"
van verlichting die aan aller borst ontsnapten :
„De directie laat vragen, of zich niet toevallig een
chirurgijn in de zaal bevindt."
De naast elkander zittenden keken elkaar ernstig en
onderzoekend aan met blikken, die gepaard gingen met
een licht samentrekken van den mond, met een hoofdschudden, waarmee men een ander ten doode opschrijft.
Onderwijl baande een nog jonge man, met lang haar
en zwarte, droomerige oogen, zich een weg tusschen
de bankenrij en, dwars door de toeschouwers, en begaf
zich naar den doorgang, gevolgd door aller oogen,
die hem nakeken met wreede nieuwsgierigheid.
Het publiek bleef nog altijd zitten, niet kunnend
besluiten heen te gaan, alsof het plan had daar voor
onbepaalden tijd te blijven zitten wachten.
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Knechts begonnen, met verstrooide bewegingen en
fluisterend spreken, de stukken van de springplank uit
elkaar te nemen, anderen begonnen de gaskronen uit te
draaien en toen de duisternis, die nu over de reeds
halfdonkere zaal viel, niemand deed oprijzen, trokken
de ouvreuses de kleine bankjes onder de voeten der
toeschouwsters weg en drongen zacht naar de deur
deze menigte, die zoo ongaarne weg ging en onder 't
gaan nog steeds het hoofd gekeerd hield naar de plek,
waar men Nello heen gedragen had, terwijl boven het
stille weggaan van al deze menschen zich een verward
gerucht, een onverstaanbaar gemompel verhief, dat in
de nauwe hoeken en gangen zich tot dezen zin bewoordde : „de jonge man heeft beide beenen gebroken."

LXVIII.

Met één knie op den grond boog zich de chirurgijn
over Nello, die op de matras der „batoude" lag uitgestrekt, de groote matras, waarop de geheele troep
springt bij de zweefrekoefeningen, die doorgaans de
voorstelling sluiten.
Om den gewonde heen, liepen leden van het personeel, die, na een blik op de marmerbleekheid van zijn
gelaat te hebben geslagen, verdwenen of in hoeken
met gedempte stem begonnen te praten over het

20
publiek, dat niet weg wilde, over de zoo ten onpas
komende ongesteldheid van den circus-geneesheer en
over het omruilen van de linnen ton, die dienst had
moeten doen bij den toer der broeders, voor een houten
ton, gekomen men wist niet vanwaar, en dit alles
onderbroken door uitroepen als : „'t is vreemd . .. 't is
naar ... 't is onbegrijpelijk."
Na geruimen tijd lieten de tastende vingers een been
los aan welks uiteinde een voet slap en scheef neerhing door het gescheurde tricot heen en richtte de
chirurgijn het hoofd op. Zich tot den directeur wendend,
die vóór hem stond : „Ja, de beide beenen zijn gebroken ... en aan 't rechter been vertoont zich, behalve de
breuk aan het kuitbeen, nog een splinterbreuk onderaan het scheenbeen. Ik zal u een briefje geven voor mijn
hospitaal ... en ik zelf zal de breuken zetten ... want
in deze beenen .. , zit de verdienste van den jongen!"
„Mijnheer," zeide Gianni, die aan de andere zijde
der matras geknield lag ... „'t is ... mijn bloedeigen
broeder, en ik houd genoeg van hem om u te betalen ...
evenveel als een rijke ... als ge mij tijd gunt."
De chirurgijn keek Gianni een oogenblik aan, met
zijn groote, zachte, droevige oogen, als langzaam dóórdringend in den waren toestand der dingen en wezens, en
de bedwongen smart en diepe wanhoop doorgrondend
van dezen jongen man, die in zijn kostuum van klatergoud zoo treurig was om aan te zien, zeide hij :
DE GONCOURT.
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„Waar woont ge
" Ver weg, mijnheer."
„Wáár, vraag ik je ?" zeide de geneesheer bijna grof.
„Heel goed," hernam hij, toen Gianni hem het adres
opgegeven had „ik moet dezen avond nog eene
visite maken in den faubourg Saint Honoré . .. ik zal
tegen middernacht bij u komen ... zorg dat ge plankjes, windsels en touw hebt ... de eerste de beste
apotheker zal u zeggen wat er noodig is ... doch er
moet hier ergens een brancard zijn ... die hoort tot
de requisieten hier ... de gewonde zal minder lijden
zoo hij hierop vervoerd wordt."
De chirurgijn hielp den jongen clown op de brancard
leggen, hield, terwijl men hem zeer voorzichtig droeg,
het been op, dat op twee plaatsen gebroken was en
legde en schikte het zelf, tot Nello zeggend :
„Mijn jongen, nog twee uur den moed er in houden en
dan kom ik bij je."
In een opwelling van dankbaar geluk boog zich
Gianni over de hand van den chirurgijn en trachtte
haar te kussen.
?"

LXIX.
Door den nacht, temidden der voorbijgangers die
hen een oogenblik met de oogen volgden, op den lan-
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gen weg van het circus naar de Ternes, ging Gianni naast
zijnen broeder, met dat zekere automatische en starre
in zijn wezen, dat in de straten van Parijs, op klaarlichten dag, in algeheele verslagenheid diegene te zien
geeft, die naast een brancard loopt, op weg naar het
hospitaal.
Nello was in zijn kleine kamertje gebracht, en de
chirurgijn kwam bijna op hetzelfde oogenblik dat
Gianni en de twee bedienden van het circus den lijder
op zijn bed gelegd hadden. Het zetten was ontzettend
pijnlijk. Het lid, waarin de beenderen lichtelijk over
elkaar geschoven waren, moest uitgerekt worden. Gianni
moest een buurman gaan wekken en beiden begonnen
toen aan het been te trekken. Van wat Nello leed,
was uiterlijk niets anders aan hem te zien dan de
lichte trekkingen van zijn gezicht, en te midden der
bovenmatige smarten, was het, alsof zijne zachte, bemoedigende blikken tot zijnen doodsbleeken broeder
zeiden, geen vrees te hebben hem pijn te doen.
Eindelijk, toen de deelen van het scheenbeen gezet
waren, de plankjes aangebracht en de geneesheer
bezig was het verband te leggen, viel de harde, voor
lichamelijke pijn weinig gevoelige Gianni, die zich tot
hier toe goed gehouden had, plotseling flauw, evenals
sommige militairen, die op tal van slagvelden geweest
zijn en die in zwijm vallen bij het zien van een kom
vol bloed, die hun vrouw bij een bevalling verliest.
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LXX.
Toen het zetten volbracht, de chirurg vertrokken,
en een emmer water boven het bed gehangen was,
die druppel bij druppel, koelte lekte op de beide beenen,
was het eerste woord van Nello, na de verlichting
zijner pijnen :
„Zeg eens, Gianni, hoe lang heeft hij gezegd, dat
het duren zal
„Hij heeft er heelemaal niets over gezegd ... ik
weet het niet ... wacht maar ... ik geloof dat in
Middlesborough ... herinner je je ? toen de groote
Adams zijn been gebroken had, hij er zes weken mooi
mee was?"
„Z6ólang
?"

!"

"Kom, kom, maak je daar nu maar niet druk mee."

„Ik heb dorst ... geef me wat te drinken."
Toen trad bij Nello een koorts in, die door heel
zijn lichaam brandde. De scherpe pijnen der beenbreuk
werden gevolgd door andere, soms nog ondragelijker
steken : krampen, schokken die een oogenblik doen
denken aan een nieuwe breuk in de gebroken ledematen ; de strekking van de onbeweeglijke hiel op het
kussen, wat op den langen duur aan het vleesch en
de zenuwen van den lijder een gevoel geeft, alsof e r
een hard voorwerp wordt ingeboord ; de koudheid van
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den voet zelf, eene ondragelijke koude, veroorzaakt
door de onafgebroken druppeling van water. En deze
koorts en deze pijnen, die alle avonden met buitengewone
hevigheid terugkeerden, beroofden Nello een geheele
week lang van allen slaap.

LXXI.
Deze slapelooze nachten werden gevolgd door zulk
eene uitputting, dat Nello overdag eenige uren sliep.
Gianni waakte bij den slaap van zijnen broeder,
doch uit de droeve onbeweeglijkheid van Nello's beenen,
bij de agitatie van geheel het verdere lichaam, uit de

pijnlijke trekkingen van diens gezicht, uit het onbewuste
steunen dat zijnen mond, zoo stil in uren van waken,
gedurende zijn slaap ontsnapte, rezen voor Gianni van
af dit smartelijke ziekbed, stomme verwijten, en na
verloop van eenige oogenblikken opstaande van den
stoel waarop hij zat, liep hij dan op de teen en weg,
greep zachtjes zijn hoed en ging uit, en verzocht eene
vrouw van de melkerij om op zijnen broeder te passen
gedurende zijne afwezigheid.
Zonder te weten waarheen hij ging, richtte Gianni
steeds zijne schreden naar het Bois de Boulogne,
dat dicht bij hun huis was, en in welks eenzame
laantjes hij zich afzonderde, verdreven als hij werd
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van de groote wegen door al het lichte geluk der
dagelijksche wandelaars.
Daar, opgewonden door het snelle gaan, begonnen
zijne smartelijke gedachten zich luide uit te spreken en
werden, als het ware, tot de kreten, welke een groote
en diepe smart die alleen staat, behoefte heeft te ontpersen aan de borst.
„ O, is 't niet stom, stom ! ... hadden wij 't niet goed
in de omstandigheden waarin wij waren . .. waarom ook
iets anders gewild ... 't was wèl noodzakelijk, een sprong
te doen die anderen nog niet gedaan hadden ! ... wij
hebben hem gedaan, zeker ! ... wat een ellende ! ... en
wat heeft 't hem gebracht ? ... en ik ben de oorzaak ! Want
hij ... hij had niet dat vervloekte verlangen van zich
te doen spreken ! Nee, nee ... En als het kind pruttelde, was ik het, die tot hem zeide ... vooruit toch .. .
en hij ging weer voort ... omdat hij zich in de rivier
zou geworpen hebben als ik 't hem gezegd had .. .
O ! Als wij nu nog eens konden terugkeeren tot den
tijd der Maringotte ! ... Dan zou ik tot hem zeggen :
laten we terugkeeren tot onze kermisreizigersloopbaan
en ons gewone gangetje gaan. Ik, en ik alleen ... ben
de oorzaak van dit ongeluk !"
En langen tijd denkend aan de frissche jeugd
van zijnen broeder, aan den tegenzin in werken, diens
natuur eigen, aan de neiging van zijn karakter om zich
kalm te laten leven zonder inspanning, zonder zoeken
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naar ijdele eer, herinnerde hij zich weer, al wat hij met zijn
voorbeeld, zijn streven naar roem, zijn streng celibaat
tegengegaan en verhinderd had in dit leven, dat steeds aan
het zijne gewijd was geweest. En zoo lang dacht hij
hierover na, dat uit zijn denken hem deze woorden
ontsnapten als verwijt tegen zichzelven : „en dan .. .
was het niet klaar als de dag, dat hij het land had
aan de heele boel ... en wat had ik te wagen ! Terwijl
hij ... vijf voet hooger moest springen .. , en dat het dan
geen oogenblik in mijn hoofd is opgekomen, dat hij
er zijn dood bij kon vinden ! Ja ... ja, het is wel
zoo .. , ik liet hem de kastanjes uit het vuur halen .. .
vervloekt ! ... ik ben de schuld van alles ! " En me t
groote passen in stille woede snel voortloopend, geeselde hij met zijn stok rechts en links het hooge
gras dat aan de kanten van het pad groeide, en vond
verlichting van lijden bij 't zien hoe de arme planten
gebroken aan hunne stelen afhingen.
.

LXXII.
De chirurgijn, die sympathie had opgevat voor de
beide broeders en hunne treffende liefde, en die gedurende deze eerste week iederen dag teruggekomen
was om het verband te vernieuwen, het losser of vaster
te leggen, zeide bij zijne laatste visite tot Gianni :
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„Er is niets verontrustends in den toestand van het
been ... alle zwelling is verdwenen ... de genezing
gaat volkomen normaal en ge zegt, dat zijne nachten
toch slecht blijven ? Hij heeft evenwel geen koorts
meer. Nu, daar ge het wenscht, zal ik u dan iets geven
om hem te doen slapen."
En hij schreef een recept.
» Het is duidelijk," hernam de geneesheer, » dat uw
broeder zich verveelt in zijn onbeweeglijkheid ... dat
hij onrustig is door het plotselinge staken zijner toeren ...
de jongen kwijnt en teert weg ... doch geloof me, over
het geheel genomen is de toestand niet zorgwekkend .. .
en over eenige dagen zullen deze zenuwachtige toestand, deze opwinding en slapeloosheid verdwenen
zijn ... maar wat de beenen betreft, ja, dat zal wel wat
langer duren."
» Gelooft u, mijnheer, dat hij steeds zal blijven zooals
hij nu is?"
» Ik geloof niet, dat hij binnen twee maanden van
krukken zal kunnen gebruik maken ... tenminste niet
binnen de zes weken, doch bestel de krukken maar
vast ... als hij die ziet, zal dit hem hoop geven binnenkort te kunnen loopen."
» En dan, mijnheer ..."
„Ah, ge wilt me ongetwijfeld vragen, arme vriend,
wanneer hij weer in staat zal zijn zijn beroep te hervatten ... als er alleen quaestie was van de breuk van het
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linkerbeen, ja, doch de twee breuken in het rechterbeen
zijn er ook nog ... ernstige breuken, die de gewrichtsverbindingen hebben aangedaan ... 0 zeker!" ging
hij voort, toen hij de droefheid, die in Gianni's gelaat
gekomen was, zag, „hij zal kunnen loopen zonder
krukken, maar ... Doch de natuur verricht soms wonderen ... en nu, hebt ge me nog iets te vragen ?"
„Neen," antwoordde Gianni.

LXXIII.

De opium der kalmeerende drankjes, die Nello des
avonds innam, wekte in zijn onrustigen koortsslaap
verwarde droomen. Op zekeren nacht droomde hij, dat
hij in het circus was. Het was het circus en toch was
het 't circus niet, zooals dit kan voorkomen in droomen, waarin wij ons zelven herkennen op plaatsen,
die niets van hun gewone uitzicht behouden hebben
en waar alles veranderd is. Ditmaal had het circus
kolossale afmetingen aangenomen en de toeschouwers,
die aan de andere zijde der arena zaten, schenen
hem vaag en zonder gezichten, als lieden die een
kwartier ver van hem af zaten en de kronen, die
zich voortdurend schenen te vermenigvuldigen, waren
zonder tal en het licht der lusters was vreemd en
gelijk aan het schijnsel, dat kaarsen weerkaatsen achter
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in een spiegel, en er was een orkest, groot als een
geheele schouwburg en welks muzikanten er op los
speelden als bezetenen, zonder eenig geluid te halen
uit hunne zwijgende violen of uit hunne blaas-instrumenten zonder klank. En in de eindelooze ruimte zag
men niets anders in de lucht dan de buitelingen van
kleine kinderlichamen op onwerkelijke mannenvoeten,
dan den snellen ren van paarden, die op hun wuivenden
staart piqueurs droegen, niets anders dan onwerkelijke
gymnastenlichamen, die maar niet konden neerkomen
en zweefden als lichamen die geen zwaarte hebben.
En in de verte strekten zich lange gangen van trapezes,
waarom eene nooit-eindigende reuzenzwaai rondwentelde, en oneindige gangen van ronde papieren hoepels
openden zich, waardoor zonder ophouden vrouwen
sprongen met gazen rokjes aan, terwijl van hoogten,
hoog als de torens der Notre Dame, huppelende,
gevoellooze koorddanseressen daalden.
Dit alles verwarde zich en vervaagde onder het verbleekend gas en plotseling kwamen binnen uit het
circus honderden clowns stormen, gekleed in 't zwart,
met op hunne nauwsluitende buizen een skelet, geborduurd van witte zijde en in den mond stukken
zwart papier, die donkere, tandelooze gaten vormden.
Allen vlak achter elkaar, met dezelfde waggelende
beweging, begonnen zij het circus rond te loopen, in
slingergang als een lange slang. Zuiltjes rezen uit den
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grond op, en plotseling verschenen de honderden clowns
weder, elk boven op zijn pilaartje zittend met de handen plat tegen het vlak der voeten, die zij aan beide
kanten boven het hoofd geheven hielden, en, tusschen
de beenen door, het publiek aanstarend met de onbeweeglijkheid van bepoederde sphinxen.
Opnieuw flikkerde het gas op, en met het herlevende licht kwam menschelijk leven in de gezichten
der toeschouwers, die een oogenblik te voren nog
geesten geleken en de zwarte clowns waren weder
verdwenen.
En te midden van sprongen, koorddansen en gedans,
waarin de loovertjes een oogenblik de lucht doorlichtten met een glans als van verschietende sterren,

begon alles verward dooreen te bewegen met ontwrichting van ledematen, als nooit te voren gezien,
lichamen, uit welker ledematen, die van caoutchouc
waren, men rosetten maakte als van lint, en reuzinnen,
die men in hun geheel in kleine kistjes kon wegstoppen ; een nachtmerrie van al wat het menschelijk
lichaam aan onmogelijks en onuitvoerbaars doet. En
hier, dóór de dwaasheden van den droom en terwijl
zich door zijn slaap nagenoeg al de dingen die hij
zelf gezien had, vermengden met die welke zijn broeder
hem voorgelezen had, zag Nello een Indischen goochelaar, die zich op onverklaarbare wijze in evenwicht
hield, gezeten in het hoedje eener lichte, reusachtige
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kandelabre met twee armen ; een Hercules uit dien
tijd, die met zijn tanden een volle omnibus bij de
treeplank optilde ; een acrobaat der Oudheid, die op
één been rondsprong op een bolle, met vet bestreken
leêren zak ; een olifant, die met het grootst mogelijk
gemak danste op een staaldraad.
Weder duisterde het gas.
De zwarte clowns verschenen weer heel even op
hunne pilaartjes en het schouwspel begon opnieuw. En
nu was het in dit licht, waarin de dingen als het ware
ontkleurd werden en waarin zij weerkaatsten met de
kristallen schittering van gezichten en personen, gegraveerd in Venetiaansche spiegels, nu was het een groot,
helder vuurrad van vrouwenbeenen, mannenarmen,
kinderlijfjes, achterwerken van paarden, snuiten van
olifanten, een wentelend gedraai van ledematen, pezen,
menschen en beestenspieren, welker steeds groeiende
snelheid den armen slaper een gevoel van vermoeidheid
en pijn gaven door het geheele lichaam.
-

LxXIV.
Heb je vannacht weer pijn gehad?" vroeg Gianni,
de kamer van zijn broer binnentredend.
» Neen," zeide Nello, uit zijn dommel opschrikkend,
"neen, maar ik geloof, dat ik een koorts als een paard
gehad heb ... en zulke dwaze droomen."
»
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En Nello vertelde zijn broeder het droomgezicht,
dat hij gehad had.
„Ja," hernam hij, ,verbeeldt je toch — ik was weer
net op dezelfde plaats als waar wij den eersten avond
waren, toen we in Parijs kwamen ... die plaats, links,
beneden tegenover den uitgang ... 't Is toch vreemd,
hè ? ... maar dat is nog niet het vreemdste ... Toen
al die menschen het circus binnenkwamen . .. keken
zij mij aan met zoo'n ernstige uitdrukking op hunne
schimmige gezichten, van die wezens, die je kwaad
willen doen in droomera ... en wacht even, er was
nog meer ... o ja, toen al die dwaze mannetjes dicht
langs mij heen gingen, lieten ze mij even een papier
kijken, het duurde slechts een oogenblik, waarnaar ik
mij overboog om beter te kunnen zien en dat ik slechts
heel vaag kon onderscheiden ... maar dat ik nu wèl
zie ... een vel papier, waarop ik stond afgeteekend in
mijn clowncostuum ... met de krukken, die je gisteren voor mij besteld hebt."
En Nello bleef plotseling in zijn verhaal steken en
zijn broeder stond een lang en droevig oogenblik voor
hem zonder woorden te vinden.
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LXXV.
„Maar vertel mij eens ? ... heb je al getracht het
vervangen van de houten voor de linnen ton te verklaren ? Er was geen houten ton in het geheele circus,
en nu, als door een wonder, was er een."
Dit werd gezegd door den directeur van het circus,
die gekomen was om te zien, hoe het met Nello was,
en die op den drempel van het huis van de Ternes
met Gianni stond te praten.
„Ah ja, de houten ton !" zeide Gianni, zoekend in
zijne herinnering ... „Dat is waar ook . .. het was mij
ontgaan, die ongelukston , omdat ik ... héél ongelukkig ben, mijnheer ... Maar wacht eens, waarom was
zij er eigenlijk, daar zij toch nooit tegenwoordig was
bij de voorstellingen, waarin zij niet meespeelde ... en
ze stond nog wel rechtop op een bank in den corridor,
bij den ingang ... ik kwam nog langs haar heen, toen
ik mijn broeder wegdroeg ... 't was of zij wachtte .. .
en toen op het laatste oogenblik, die onbekende, die
mij een brief te overhandigen had en dien ik nergens
kon vinden."
„Gij verdenkt dus la Tompkins ook, evenals Tiffany
dit doet en als al de anderen en als ik ook. En wat
denkt uw broeder er van?"
„O, mijn broeder ! Alles is zoo snel in zijn werk gegaan, dat hij zich nog slechts zijn val herinnert ... ijh
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weet niet eens, of hij tegen een houten ton of tegen
iets anders is aangeslagen ... het kind gelooft, dat
zijn sprong niet gelukt is, zooals dat gebeuren kan
met den eersten den besten toer ... en u gelooft toch
niet, dat ik hem zal..."
„Ja, het is zeer waarschijnlijk," ging de directeur
voort, zonder naar Gianni te luisteren ... "zeer waarschijnlijk ... temeer omdat die schooier, waarvan men
nooit te weten gekomen is of zijn dronken-zijn voorgewend of echt was, de kerel, die de ton op haar
plaats bracht, tot de stallen werd toegelaten op
aanbeveling van Tompkins ... ik heb het uit hem
trachten te krijgen, doch tevergeefs! ... hij heeft zich
laten wegzenden zonder een woord te zeggen ... doch
met een veelzeggende uitdrukking op zijn galgentronie ... ja, de Amerikaansche was er toe in staat
een groote som te offeren voor dezen gemeenen streek.
Enfin, mijn waarde, ik heb alles gedaan wat ik kan,
ik heb een onderzoek laten instellen ... wist ge dat
ze den volgenden dag Parijs reeds verlaten heeft ?"
„Laat haar loopen, 't kwaadaardige dier, als 't ongeluk
door haar gekomen is ... wat gij tegen haar gaat
beginnen, geeft mijn broeder het gebruik zijner
beenen niet terug," zeide Gianni met een dier gebaren
van verplettering, waarin de wanhoop geen plaats meer
heeft gelaten voor den haat.
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LXXVI.

De snijdende pijnen der gebroken ledematen begonnen
bij Nello nog slechts te zijn vage gevoelens van pijn,
de hinderlijke gewaarwording, veroorzaakt door de
kitteling die het laatste samengroeien der beenderen
medebrengt.
De jongere broeder was weder begonnen te eten, hij
sliep lange nachten door, en mèt de gezondheid kwam
in zijn lichaam terug de vroolij kheid, die stille vroolijkheid, die zoozeer doordrongen is van het geluk der
herstelling. De chirurgijn nam de plankjes af, legde
om het rechterbeen een stijfselverband en bepaalde
voor den te-bed-liggende een dag om op te staan, om
te trachten met zijne krukken door de kamer te loopen.

LXXVII.

Toen de ongeduldig verbeide dag aangebroken was,
waarop Nello eindelijk mocht opkomen uit de onbeweeglijkheid en de liggende houding van bijna twee
maanden, maakte Gianni de opmerking, dat hunne
kamers erg klein waren, dat de zon buiten prachtig
scheen, en stelde hem voor, zijne eerste poging om te
loopen te doen in de muziektent. Gianni ging zelf de
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tent aanvegen, verwijderde alle gras, alle steentjes en
kiezel, waarover zijn broeder kon uitglijden. Toen droeg
hij Nello geheel alleen naar de plaats waar zij samen
in den voorbijen zomer zoo heerlijk viool gespeeld
hadden. En de jonge broeder begon te loopen met den
oudsten naast zich, die hem pasje voor pasje volgde,
gereed hem in zijne armen op te vangen als Nello's
voeten hem begaven.
„Wat is dat mal ...„ riep Nello uit, op zijne krukken
gesteund, ... „het is me net of ik een heel klein kind
ben ... of ik pas begin te loopen ... voor de eerste
keer ... maar Gianni, loopen is heusch heel moeilijk .. .
wat is dat dwaas ... het lijkt altijd zoo gewoon .. .
als je je beenen niet gebroken hebt ... En jij denkt
waarschijnlijk nog dat het gemakkelijk is met deze
dingen te manoeuvreeren ? ... waarachtig niet ... toen ik
nog op stelten liep zonder er iets van te weten ... ging
het beter ... wil je wèl gelooven, dat ik me schamen zou
als de menschen me zien konden ... ik moet er wèl
gek uit zien ... oh, ah ! ah, o bliksems ! 't is net of de
grond niet vast meer is ... maar dat is niets, dat
komt wel terecht. Mijn arme beenen lijken anders wel
van katoen."
En het was zeer pijnlijk de pogingen en de moeite
aan te zien van dit jonge lichaam, om zich in evenwicht te houden op de weerbarstige voeten, en de
aarzeling, de timiditeit en de kleine schrikjes die hem
DE GONCOURT.
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bevingen bij de moeilijke taak den eenen voet voor den
anderen te krijgen, of liever gezegd, een schrede te doen,
met den voet van het meest zieke been voortdurend
voor zich uit.
Doch Nello bleef volhouden, en in zijne voeten,
niettegenstaande hun gebrek aan aplomb, kwam langzamerhand iets meer van het loopen van gezonde
voeten, en deze kleine overwinning bracht vreugde in
de gogen van den invalide en een lach om zijnen mond.
„ Help, Gianni, ik val ! " riep hij plotseling, schertsend,
en toen de groote broeder hem verschrikt omvatte met
zijne armen, met zijn wang den mond van den ander
naderend, kuste Nello deze wang met kleine beetjes
als een jonge hond. De avond was vol blijden lach
en vroolijk door het aardig gesnap van Nello, die zeide
dat, vóór zij veertien dagen verder waren, hij de krukken
in de Seine zou werpen, op de brug bij Neuilly.
—

LXXVIII.
Zoo brachten zij zes of zeven dagen lang hunnen
tijd door in de muziektent, vol geluk van het oogenblik
en vertrouwen in den dag van morgen. Doch na een
week bemerkte Nello, dat hij niets beter liep dan den
eersten dag. En veertien dagen verliepen zonder dat hij
merken kon meer vastheid, meer zekerheid gekregen

227

te hebben. Soms wilde hij het zonder zijne krukken
probeeren, doch op hetzelfde oogenblik werd hij bevangen door vrees, de wilde vrees, die men op gezichten
van kleine kinderen ziet, die loopen naar twee uitgestrekte armen, plotseling niet verder durven en dan
beginnen te huilen : een vrees, die, noodra hij zijne
krukken losgelaten had, ze hem weder deed grijpen
met de omknelling van een verdrinkenden mensch,
die een stok beet krijgt.
Naarmate de maand, waarin hij met loopen begonnen was, vorderde, werd het dagelijksche pogen
van Nello om te loopen, ernstiger, zwijgzamer en
treuriger.

LXXIX.
De beide broeders hadden hun sober maal bijna
geëindigd, toen de jongste tot den oudste zeide: „Gianni,
vóór ze de voorstellingen staken in de Champs-Elysees,
wil ik nog eens naar het circus."
Gianni, denkend aan het bittere, dat dezen avond
zijnen broeder zou geven, antwoordde : „Welnu, als je
absoluut wilt ... maar over een paar dagen dan."
„Neen, vanavond nog, hoor, vanavond nog," hernam
Nello, op den toon, die geen tegenspraak duldde,
waarmede hij vroeger de besluiteloosheid van zijnen
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broeder overwon, als hij dezen iets voor hem wilde
laten doen.
„Vooruit dan maar," zeide Gianni op gelaten toon,
„ik ga even aan de melkerij vragen of ze een fiacre
voor ons willen bestellen."
En hij hielp zijnen broeder bij het kleeden, doch toen
hij hem zijn krukken toereikte, kon hij zich niet
weerhouden te zeggen : „Je hebt je vandaag eigenlijk
al genoegd vermoeid, zou je niet liever op een anderen
dag gaan ?" Nello, met een mond half lachend, half
teeder, pruilde als een kind, dat niet beknord wil worden.
In het rijtuig was hij uitgelaten, praatte veel en
was vol vermakelijke grapjes, die hij telkens onderbrak
met ironische, lieve gezegdetjes als : "nu, zeg eens, doet
het je verdriet mij zoo te zien ?"
Zij kwamen voor het circus aan. Gianni nam zijn
broeder in zijn armen, droeg hem uit het rijtuig, en
toen hij op zijn krukken geholpen was en beiden
naar de deur gingen, zeide Nello, plotseling ernstig geworden bij het zien van het gebouw met de schitterende
rosetten en waaruit gedempte muziek aanruischte :
„Nog niet ! "
„Goed, nog niet, daar staan stoelen, laten we daar
een oogenblik gaan zitten ! "
Het was een dag in het laatst van October. Den
geheelen dag had het geregend en des avonds wist
men niet of het niet nag regende, een van die Parijsche
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herfstdagen, waarop haar hemel, haar grond, hare
muren van water schijnen te druipen en waarop des
avonds de schijnsels van het gas op de trottoirs zijn
als vlammen, die lekken over een rivier.
In de verlaten laan, waar twee of drie natte, zwarte
silhouetten wegnevelden in de vochtige verte, stoven
slijkerige bladeren, opgejaagd door de wervelwinden,
op de broeders toe en kringelden rond hunne beenen,
de ronde schaduwen van tallooze stoelzittingen strekten
zich op den natten grond als een van die schrikaanjagende legers van krabben, die onder aan de bladzijden van een Japansch album naar boven klimmen.
Plotseling ging binnen in het circus het geluid van toejuichingen op, van die uitingen van volksenthusiasme,
die den indruk maken, alsof stapels borden stuk worden
gesmeten vanuit de gewelven naar de galerijen.
Nello beefde en zijn broeder zag hoe zijne oogen
zich wenden naar de twee krukken naast hem.
„Het regent ! " zeide Gianni.
„Neen," antwoordde Nello, als iemand, die met
zijn eigen gedachten bezig is en antwoordt zonder
verstaan te hebben.
„Wel, broertje, zullen wij nu maar naar binnen
gaan ?" vroeg Gianni na een paar minuten.
„Neen, mijn lust is vergaan ... ja, ik zou me schamen
naast de anderen ... roep een rijtuig aan ... en laten we
naar huis terugkeeren."
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Onder het naar huis gaan gelukte het Gianni niet,
zijnen broeder ook maar een enkel woord te ontlokken.

LXXX.

De jongere broeder had nu dagen van algeheele ontmoediging, waarin hij weigerde te loopen, den geheelen
dag op bed bleef liggen, zeggend dat hij niet wel was.
Gianni nam hem mede naar den chirurgijn, die hem behandeld had. Deze gaf Nello ten tweeden male de verzekering, dat hij, en dit zeer spoedig, loopen zou zonder
krukken. Doch uit de vage woorden van den chirurgijn,
uit de aarzelende vragen, in een van die alleenspraken,
waarin de mannen der wetenschap tot zichzelven spreken,
zinnen waarin gezegden voorkwamen over de „geleding
van het scheenbeen en den voetwortel, over de moeilijkheid om bij een rechterbeenbreuk den voet te buigen,"
uit al deze woorden hield Nello de ongerustheid, niet
meer te zullen kunnen springen, niet meer de toeren
te kunnen verrichtten die de buigzaamheid en de oefening
der ondergedeelten van de beenen vereischen.
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LXXXI.
Langzamerhand, zonder dat de een het den ander
zeide, kwam het wanhopig besef tot elk der twee
broeders, dat de taak en het geluk van hun leven, de
samenwerking, waarin zij vereenigd hadden de vriendschap en vaardigheid hunner beiden lichamen, op het
punt was te verdwijnen. En dit denken, dat in het
begin bij hun niet meer geweest was dan eene gedachte, even vluchtig opgekomen als weder verdwenen,
dat niet meer geweest was dan het angstvolle beduchtzijn
van een seconde, dan een van die slechte en vluchtige
twijfelingen, onmiddellijk met al de kracht van liefde
en hoop eener wederzijdsche genegenheid teruggedreven, dit denken werd, in het gaan der dagen, die
geen beterschap brachten, diep in henzelven, iets dat
telkens terugkwam en zich vastzette als een overtuiging.
Ongemerkt en langzamerhand werd in den geest
der beide broeders het sombere geboren, dat zich in
eene binnenkamer van doodelijk-zieke samentrekt en
dat noch de stervende, noch de levende aan zijne zijde,
als doodelijk hebben willen gelooven en dat, dóór het
iedere-week-meer-zorgbrengende, dóór hetgeen op de
gezichten der lieden te lezen staat, dóór hetgeen de
teekens van verstandhouding der doktoren laten raden,
dóór wat de schemeruren en het denken in uren van
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slapeloosheid medebrengt, dóór alles wat de angst
opwekt, door de stille kamer fluistert: „dood ! dood !
dood ! " en langzamerhand verergerend, de vage en
vluchtige onrust der eerste tijden doet overgaan in
de absolute zekerheid voor den een, dat hij gaat sterven en voor den ander, dat hij zal zien sterven.

LXXXII.
Nello lag languit op het bed gestrekt, met een bruine
deken over zijne stramme beenen geworpen, en droevig
zwijgend, antwoordde hij niet op de woorden van
zijnen broeder die naast hem zat.
„Je bent nog jong, erg jong," zeide Gianni tot hem ;
„het komt all es terecht, kind ... en al moet je nu een,
twee, ja drie jaren doorbrengen zonder te werken .. .
welnu, dan wachten we ... wij zullen tijd genoeg overhouden ... nog massa's jaren om toeren te verrichten."
Nello bleef zwijgen.
In de kamer was alles am de beide broeders uitgewischt in de duisternis, die zoetjes aan door de schemering was geschoven en in het donker van dit droevig
uur waren hunne gezichten nog slechts als bleeke
vlekken te onderscheiden ; de jongste met de handen
gevouwen op het dek en in een hoek het blinkend
zilver van zijn clownspakje, opgehangen aan een kap-
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stok. Gianni stond op om eene kaars aan te steken.
„Laten we nog wat schemeren," zeide Nello.
Gianni kwam weer naast hem zitten en begon opnieuw tegen hem te praten, van Nello willend een
woord van hoop op de toekomst, zelfs op een verre
toekomst.
„Neen," onderbrak Nello zijnen broeder plotseling,
„ik voel, dat ik nooit meer zal kunnen springen, nooit,
hoor je, nooit, nooit ... " En dit wanhopige „nooit", dat
door den jongere herhaald werd, steeg bij iedere herhaling, geuit op steeds bitterder toon, als het ware tot
een stomme woede-crisis. En toen eindigend met op
zijne dijen te slaan, met de smartelijke bitterheid van
den kunstenaar, die voelt dat zijn talent in hem gedood

is terwijl hij nog leeft, riep de jonge man : „Ik zeg
het je, mijn beenen zijn niets meer waard voor
het vak."
Toen keerde hij zich naar den muur, alsof hij slapen
wilde, alsof hij zijnen broeder verhinderen wilde nog
meer tot hem te spreken. Doch weldra kwam uit dit
afgewende lichaam, met den neus naar den muur, een
stem, waarin, dóór den mannenwil zich te bedwingen
heen, vrouwentranen weenden.
„'t Was toch een mooie zaal ! En wat was het circus
vol dien avond ! ... 0, al die oogen die op ons gericht
waren ! ... En dan, wat er in onze borst bonsde en waarvan de anderen ook iets voelden .. , en de file buiten en op
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de affiches onze namen in vette letters ... Herinner je je
nog, Gianni, hoe je, toen ik nog heel klëin was, tot
mij zeide ,Een nieuwe toer, een toer, door ons uitgevonden" ... Toen geloofde je, dat ikje niet begreep .. .
maar ik begreep je wel en ik wachtte zooals jij wachtte ...
En al zei ik ook dingen om je te plagen, toch was ik
evengoed bezig als jij ... en nu, op het oogenblik, dat
wij er waren ... nu zijn de bravo's ... voor mij
voorbij ! "
En toen zich bruusk weder omwerpend en de handen
van zijnen broeder vattend, zeide Nello met streelende
stem : „je weet het toch wel dat ik altijd gelukkig zal
zijn om de toejuichingen die jij krijgt?"
En Nello liet de handen van Gianni niet weder los.
en drukte ze alsof hij hem iets vertrouwelijks te zeggen
had, doch dat hij moeilijk over de lippen kon krijgen.
„Broer," fluisterde hij eindelijk „ik heb je maar één
ding te vragen ... maar dat moet je me beloven .. .
je zult nooit anders dan alleen werken ? ... Een ander
met jou... neen dat zou ik niet kunnen hebben .. .
zweer je me dat ? ... is 't niet, nooit met een ander ? ..."
Gianni zeide kalm, „als je niet geheel geneest, zal ik
nooit meer met een ander werken, en evenmin alleen."
„Zooveel vraag ik niet ! " riep de jonge man uit, met
eene spontane vreugdekreet die zijne woorden logen-

strafte.
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LXXXIII.
Van dien avond af aan, als hij sprak over de dingen
en toeren van zijn vak, bediende Nello zich in de gesprekken met zijn broer, en met de kameraden die hem soms
kwamen bezoeken, nooit meer van den tegenwoordigen
tijd. Hij zeide nooit : ik doe dit zus of zoo ... ik kom
daar zoo en zoo toe ... ik verricht die toer op deze
manier, doch : ik dééd dit zus of zoo, ik kwám daar
zoo en zoo toe, ik pakte het zaakje zus of zoo aan .. .
En deze wreede verleden tijd kwam op zijne lippen,
als de kalme erkenning van zijn dood als clown, als
een soort van aankondiging van zijn begrafenis.

LXXXIV.
Naarmate de tijd verstreek, zonder zelfs den dag te
brengen waarop Nello eindelijk buiten zijne krukken
kon, werd de jonge broeder steeds meer afgetrokken, keerde hij steeds meer in zich, met op zijn zacht
gezicht, dat het glimlachen verleerd was, iets onzeggelijk droevigs. Als geheel in zichzelven verloren,
placht Nello, als zijn broer hem aansprak, „hé ?"
te zeggen, op een toon die was als het ontwaken, als de
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terugkeer van een mensch uit een boozen droom.
En bijna nooit gaf hij meer een direkt antwoord op
de vragen van Gianni.

„Waarom," zeide de oudste tot hem, „waarom heb je
vandaag zoo den moed verloren?"
„Lees me een beetje uit Archangelo Tuccaro voor,"
antwoordde de jongste, na even zwijgen.
En de oudste broer nam het boek, doch hield na
een paar minuten met lezen op, bemerkend dat Nello
niet naar hem luisterde, dat hij zich overgegeven had
aan eene droefheid, geweven van zulke smartelijke
gedachten, dat hij zin had te weenen, zonder hem iets
te durven vragen. In deze lange dagen, die hij
geheel naast zijnen broeder doorbracht, gebeurde het
eenmaal bij toeval, dat Gianni Nello een oogenblik
alleen liet, en weldra hoorde Nello door het open
venster een kwartier lang, een half uur lang, het
knarsen der ringen van het trapezium, waarom Gianni
wentelde.
Toen Gianni weder binnen trad, vond hij dat zijn
broeder zeer vreemd deed, met iets geërgerds en
baloorigs in zijn doen. En op zekeren keer, toen
Gianni het zweefrek hoog opgeslingerd had en het
geluid van de langzaam-verstervende slingeringen wat
lang duurde in de kleine gymnastiek-zaal, zeide Nello,
na zich een paar maal ongeduldig in zijn bed omgedraaid te hebben, plotseling tot Gianni :
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„Laat dat ding ophouden ... dat hindert me ..
dat geluid!"
Gianni begreep hem, en sedert dien dag gaf hij
zijne toeren geheel op.

LXXXV.
Er waren oogenblikken, waarin een deel van Nello's
liefde in zijne droefheid scheen te verzinken en waarin
het Gianni leek, alsof bij zijn broer niet meer de
groote liefde van vervlogen, gezonde dagen voor hem
was. Deze vriendschap, die zijn grootste geluk op aarde
was, deze vriendschap was zich in alles niet gelijk
gebleven.
„Neen, ik voel, dat hij mij niet meer zoo lief heeft
als vroeger," zeide Gianni telkens weer tot zich zelven ;
en wat hij hier ook tegen inbracht, het bewustzijn van
wat de gemoedstoestand van den geliefden verminkte
hem onthield aan teedere liefde, deed hem als 't ware
oproerig lijden, een lijden, dat behoefte had aan
opwinding en beweging.
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LXXXVI.
Op zekeren nacht werd Nello wakker.
Door de deur tusschen de twee kamers, die immer
open bleef, opdat als een der broeders niet sliep, hij
de ademhaling van den ander konde hooren, vernam
Nello niets.
Hij ging rechtop zitten, en luisterde. Nog niets.
In de kamer van zijn broeder hoorde hij niets dan
het getik van het oude groote horloge van hunnen
vader, dat tikte met een geluid zooals oude uurwerken dit doen.
Bevangen door een dier redelooze ongerustheden,
die ons bij het plotseling opwaken in den nacht soms
overvallen, riep hij Gianni eenige malen bij zijn naam.
Geen antwoord.
Nello rolde zich het bed uit, en zonder zijne krukken te nemen, zich vasthoudend aan de meubels, en
loopend, zoo goed en zoo kwaad als hij kon, ging
hij naar zijns broeder's bed.
Dat was ledig, en de opgeslagen dekens en belegen
lakens toonden, dat Gianni weder was opgestaan nadat
hij zelf ingeslapen was. Dit :was iets nieuws ... waarom
had zijn broeder, die hem alles zeide, alles toevertrouwde, voor hem verborgen dat hij uitging ?
Een denkbeeld kwam in hem op en naar het venster
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gaand, doorzochten zijne oogen de duisternis van de
oude schrijnwerkers-werkplaats.
Ja, daar was weinig licht ... maar daarbinnen was
toch een flauw schijnsel.
Toen kroop hij de trap af, stak de plaats over, op
handen en knieën voortkruipend.
De deur stond aan ; bij het schijnsel van een eindje
kaars dat op den grond stond oefende Gianni zich aan
het zweefrek.
Nello trad zoo zacht binnen, dat de gymnast hem
niet bemerkte. En geknield keek de jongste naar zijnen
ouderen broeder die de lucht doorzweefde met de
snelheid van een lichaam zonder vrees en met gezonde
ledematen
Hij keek toe, en hem zoo lenig en behendig en sterk
ziend, zeide hij tot zichzelven, dat Gianni nooit zijne
toeren in het circus er aan zou kunnen geven en deze
gedachte deed hem plotseling smartelijk uitsnikken.
De oudste, verrast door dit snikken midden door
zijne wentelingen, viel weder in zittende houding op
zijn trapezium terug, boog het hoofd voorover naar
de zwarte massa, die daar zoo pijnlijk neerhurkte in
het duister, haakte plotseling met een wilden ruk het
zweefrek af, dat hij door het boogvenster slingerde,
li ep naar zijn broeder, hief hem op en drukte hem
aan zijn borst. En beiden, in elkaars armen, weenden
lang, zonder iets te zeggen.
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Toen riep de oudste uit, een blik werpend, die al de
voorwerpen van hun vak omving en deze vaarwel zeide,
in supreme opoffering :
„Kind, omhels me ... , de broeders Zemganno zijn
dood ... wij zijn nu niet anders dan twee krassers op
de viool ... die wij nu zullen bespelen ... met ons
achterste op een stoel."

EINDE.

