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There 'Was ... much of a chi/:d about
this great soldier of Christ in 'Whom
young people instinctively recognized
a friend and afather (America).
Met een groot genoegen leiden 'We dit 'Werk in, dat, in Nederlandsche kringen, den grooten Amerikaanschen schrijver voor
de katholieke jeugd beter 'Wil doen kennen.
Hoe moeten 'WIj' het noemen? Een levensbeschrtj'ving? Doch
het heeft ook iets van een studie, en het is te 'Weinig gevleugeld
om een essay te heeten. Hoofdzakelijk geschreven volgens de
autobiographie van Pater Finn zelf, be'Waart het diens losspontanen verhaaltrant en optimistisch-naïeve bekoorlijkheid;
het heeft zelfs « Ie beau désordre ) niet heelemaal 'Willen 'Weren,
'Waarin deze zijn herinnert'ngen kris en kras door elkaar gooit 2.
Even slechts 'Wordt de Amerikaansche causerie bij onze mentaliteit aangepast; Finn's boeken en verhalen staan er 'Wat meer
in verwerkt dan de auteur zelf het gedaan had.
I. Pater Sterkens schreef zijn werk voor de rijpende jeugd; maar
ook volwassen lezers zullen er wat aan hebben. Het jongere publiek
ziet echter naar een inleiding minder om; daarom richten wij ons
eerder tot de volwassenen.
2. De auteur heeft de nadeelen van zijn werkwijze, in de laatste
hoofdstukken vooral goed voelbaar, duidelijk ingezien. Maar liever
behield hij, met recht, de onvervangbare bekoorlijkheid van Finn's
eigen vertellen.
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Jongeren zullen naar Pater Sterkens dan luisteren als naar
Pater Finn zelf : de trouw aan het voorbeeld, met een besliste
zelfstandigheid nochtans vereenigd, is de groote verdienste van
den Nederlandsehen bewerker. Ouderen zullen, door verteltoon
en voorstelling haast evenzeer als door inhoud en avonturen, de
ziel van Finn leeren kennen: weinig menschen werken, door
hun contact alleen, meer begeesterend, meer verhelderend en verheugend, meer weldoend in. Ouderen en jongeren zullen, ieder
op zijn wijze en niemand zonder bewogenheid, deze verbazende
gestalte en bestemming voor zich zien, - en al degenen die met
Finn's werkerz eens vertrouwd waren, zullen het oude, het door
henzelf gefantaseerde beeld van hem oproepen, om het met het
nieuwe, het authentisch hier voorgestelde, te vergelijken ... Het
genoegen, dat wij aan zulk spel van verbeelding en proef-opde-som persoonlijk beleefden: laten wij beproeven het aan anderen hier mede te deelen; een dubbele schets leggen wij dan voor
van Pater Finn, den grooten jeugdvriend.
I
Voor velen van ons, als we tenminste de vijftig niet lang
voorbij zijn, was Pater Finn eens een jeugdvriend 1. Dè jeugdvriend misschien! Allerprettigste uren bezorgden ons zijn boeken,
die ons tegelijk boeiden, gelukkig maakten en veredelden, en, hier gelijk in Amerika, dankte meer dan een misschien zIjn
allerschoonste levensbesluit aan dien verren « ontdekker van
den katholieken boy 2 ».
1. Waarschijnlijk lazen we, vanaf 1912, de Nederlandsche of
Fransche uitgave van Tom Playfair, Percy Wynn, Harry Dee, Claude
Lightfoot (Paul Springer), Z1jn eerste en laatste optreden (Philips de
kleine zanger), Jongens uit Amerika (Jongenstypen). Uit deze werken
vooral, de eerste in ons land verspreid, haalden wij Finn's beeld op,
gelijk wij het hier voorstellen.
2. Herhaaldelijk werd er op gewezen hoeveel priesters en religieuzen hun roeping aan Pater Finn dankten. Zie daarover ons
In memoriam P. Fr. Finn, S. J. (Hooger Leven, 9 December 1928);
zie voornamelijk het zevende hoofdstuk van dit boek.
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Zonder van Pater Finn veel te hebben vernomen, kenden wij
hem: in zijn verhalen verbergt hij zich niet. De geboren leider
Tom Playfair, de naar lichaam en ziel zoo lenige Claude
Ligh~foot, de begaafde gentleman Percy Wynn die in alle
menschen vooreerst het goede zag: in ieder van hen lag de persoonlzjkheid van wie ze in het leven riep. Zoo levensecht traden
ze op ons toe, wandelden naast ons en lieten ons deelnemen aan
hun zoo spannende avonturen! We twijfelden er niet aan: zóó
juist had de schrijver het misschien niet beleefd; maar even
bekoorlijk waren stellig zijn ervaringen. HIJ merkte het goede
en het edele op; met zijn geboren leiderschap haalde hij het uit
de kinderen te voorschijn; zijn soepelheid en moed maakten hem
toegewzjd en offervaardig tot in het heldhaftige.
Soms bleef die wazige aanwezigheid ons onvoldoende. Dieper
zochten we dengene te vatten, die steeds bij ons was met een
lach en een traan, een opbeurend woord en een kwinkslag, soms
met griezelige romantiek en dikwijls met bewogen teederheid.
Vermoedens en onderstellingen rezen dan op; we peilden die
ziel en die bestemming, zoo heerlzjk nabij en zoo raadselachtig
verdoken. Wat vonden we dan?

Levenslustig moet Pater Finn ons voorgekomen zijn, met
een onverwoestbaar optimisme en een onvervreemdbaren trek
naar het avontuur. Hij doorleefde den overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw, van het wilde Amerika der
woudloopers tot het overbeschaafde der yankees, - en niet
het minst bekoort ons Tom Playfair bij voorbeeld, omdat de
toestanden aan het befaamde Sint-Maure-college zoo primitief
aandoen. Zooveel onvervaarder toch, persoonlijker, temperamentvoller bewegen de jonge helden zich in een breedere, meer
dreigende en meer belovende wereld; onze oogen worden helder,
omdat de koelbloedige, vastberaden, offervaardige dapperheid
de gelegenheden voor het grijpen heeft. Roodhuiden zwerven
niet meer nabij het college in de prairie; zoo heel ver zijn ze nog
niet weggetrokken.
Eén aspect merkten WIJ, jongens, misschien niet op: hoe goed
heeft Pater Finn den zin begrepen van lijden en beproeving.
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Neem Tom Playfair met James Aldine, Percy Wynn met
Frank Burdock, neem Claude Lightfoot en Philips den kleinen
zanger: veel moesten ze doorstaan om de onvergetelijke typen
te worden van wie we droomden. Als een zware bas dragen
smart en beproeving de zoo montere melodie: op elk werk leggen
ze weemoed en ernst, ontroering en de innige vreugde van het
goede terecht te zien komen ... Zoo moet Pater Finn ons, in onze
kinderjaren, zzjn verschenen: een wijs en gelouterd man, zooveel
ernstiger, vromer en machtiger in zijn weldoen; daar elke
levenslust, elk kranig vertrouwen en ingaan tot het avontuur,
telkens als hij het ons voorstelt, samengaat met de beproeving
van wien God heel bijzonder uitverkiest 1 •
... Werden we ouder, met anderen praatten we misschien over
de literaire waarde van Finn's werken. Een groot stylist en
een verfijnd kunstenaar zullen we hem wel nooit genoemd
hebben; maar, legden we andere boeken voor jongens naast de
zijne, hoe deden de zzjne werkelijk aan! Pater Finn was de
groote reJlist ; zijn jongens hadden vleesch en bloed! Aan de
vertelde anekdoten en belevingen, hoe onwaarschijnlijk soms
ook, konden we niet twijfelen; het tikje vulgariteit, dat er wel
eens aan kleven bleef, liet ze zooveel reJëeler voorkomen 2. Zoo
was nu eenmaal een jongen; zoo voelden we onszelf! ... En toch
is het woord realist, voor dezen auteur, een verkeerde benaming.
Laat zijn jongens nog levensecht en bloedwarm voorkomen: geen
heeft geïdealiseerd als hij, geïdealiseerd tot in het utopische.
Neen, zijn Playfair, Wynn, Lightfoot, te midden van hun zoo
overtuigende ervaringen, zijn niet klein gebleven en als gevangen in de zware realiteit: ze beheerschen wat ze beleven; tot
universeele en machtige typen zijn ze uitgegroeid, van Europa
1. Vooral in Tom Playfair, doch het meest in Claude Lightfoot,
komt de gedachte aan Gods bijzondere uitverkiezing herhaaldelijk
voor. Ook in Harry Dee voelen wij ze doorwerken.
2. Met recht verweet men aan het boek Tom Playfair dat na
Percy Wynn verscheen, dat het meer vulgair aandeed. Daarom juist
is het nog meer levensecht, en dat hoort bij het geheim van zijn
onovertroffen succes.
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gelijk van Amerika. Dartele rakkers, jawel; maar ook oprecht,
mild en vroom! Jongens, die reeds weldoende door het leven
gaan, en voor de toekomst nog veel meer beloven! Pater Finn
heeft de hoogste deugd aanlokkelijk gemaakt. Met de toenadering van zIjn realisme en den temperamentvol/en zwier van
zijn idealisme hief hij werkelIjke jongens boven zichzelf uit,
al/en ten goede. En we vroegen ons af in hoever de opvoeder
Finn, die naast den schrijver toch bestaan moest hebben, met
kinderen die het geluk hadden door hem geleid te worden,
hetzelfde had vermocht .
... Nog werden we ouder; reeds moesten we nadenken over
de opvoeding van de ons toevertrouwde jeugd. Naar onze lievelingsboeken van vroeger grepen we misschien terug; in Finn
zochten we den p"ycholoog en den opvoeder ; we vonden hem.
Hoe toch kan de geboren leider Playfair, door een ander die geen
geboren leider zou zIjn, zoo intens levend worden voorgesteld?
En heeft, in den surveil/ant en leeraar Pater Middleton 1, Finn
onbewust zichzelf niet geteekend? Door diens oogen leerden
we de kinderen rondom ons bezien, waardeeren, begrtjpen,
leiden; naar diens voorbeeld maakten we, in verscheidene harten
misschien, slapende helden wakker.
Doch tegehjk viel het ons op: ziet Pater Finn het kwade
dan niet? Bedorvenheid en boosheid duiken bIJ hem wel op;
nooit echter wil hIJ er btj verwijlen. Het interesseert hem niet;
hij heeft slechts oog voor het andere. Stelde de psycholoog en
opvoeder de kinderen niet beter voor dan ze eigenlzjk zIjn;
vertrouwde htj op hen niet te veel? En soms, bij een misstap van
ons of als een te groot vertrouwen door de kleine snaken beschaamd werd: soms dachten we dat in kinderzielen toch meer
boosheid schuilde dan deze geslepen Amerikaan leek te onderstel/en.
Maar weer: mocht hij de wereld, die der kinderen vooral,
niet inzien als de straling van het goede? Mocht hij zijn reine
kinderoogen, zzjn argeloos kinderhart niet bewaren, en, een
I.

Uit Tom Playfair, Percy Wynn, Harry Dee.
IX

kind gelijk, om zich den geur dragen van Christus' mildheid?
« Uit den mond van kinderen en zuigelingen hebt GIJ u lof
bereid» (Mt. XXI, 16): Pater Finn is altijd kind gebleven, en
juist het kinderlijk spontane, het eenvoudig vertrouwende van
zijn gemoed hebben hem zoo begrijpend, zoo psycholoog gemaakt.
Misschien vatten we onze indrukken wel eens samen. Dat
Pater Finn in de werkelzjkheid leefde, valt niet te ontkennenj
evenmin dat hij leefde in den droom. In de werkelijkheid vond
hij zijn droom weerj zijn droom maakte hij tot werkelijkheid.
Daad en droom: de twee, die dichters en strijders niet vermochten te verzoenen 1, Pater Finn heeft ze vereenigd, - en als
we van zijn latere werken gelezen hebben, dan vatten we beter
hoe het geschied is: door de liefde en door de genade 2.
Hij schreef een boe!? « Geluksvogel », en in het volgende boek
mocht deze geluksvogel « Zijn gelukkigste jaar 3 » beleven. Het
was ons misschien alsof Pater Finn, door de beproeving wel
niet gespaard, toch elk jaar zijn geluhkigste noemen mocht.
Hij ging: boosheid en lijden grepen hem zt'el aanj zoo onverwacht en verruhkelijk zegepraalde steeds het allerbeste, dat hij
omgeving en kinderen, menschen en dieren, grootstad en beschaving, meren en stroomen steeds zien bleef in de betoovering van
het aardsche paradijs.
Ir
Ook na de meest scherpzinnige vermoedens, blijft de werkelijkheid een openbaring. Wat men raadde, vindt men bevestigdj
1. Hoezeer heeft de dichteres H. Roland Holst-van der Schalk
bij voorbeeld van den droom naar de daad geschommeld en van de
daad naar den droom !
2. Onder den titel De diamanten ring werd het boek vertaald :
But thy Love and thy Grace (volgens het bekende gebed van den
H. Ignatius Suscipe Domine ... )
3. Het Nederlandsche boek heet Zijn beste jaar. Daarmede is
echter de woordspeling van Lucky Bob en His luckiest Year verloren
gegaan.
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wat abstract en algemeen was ingezien, krijgt een concreten
vorm, door zijn onvervangbare bIjzonderheden verrassend.
Zulke openbaring en verrassing brengt u het nieuwe boek, dat
wij hiermede mogen inleiden.
Vooreerst leert U den Amerikaan kennen, die Ier bleef. In
Finn bestond het optimistische vertrouwen voort, waarmede
zijn ouders den oceaan waren overgestoken en zich te SaintLouis tot vooraanstaande burgers hadden opgewerkt. In Amerika geboren, zette hun zoon hun veroveringstocht voortj voor
het nieuwe vaderland van zi;n ouders werd hij een roem en een
zegen, - en hoezeer hIJ hield van land en volk, blzjkt het best
uit het laatste hoofdstuk van Claude Lightfoot : heldhaftig
heeft de kleine spring-in-'t veld geconsacreerde Hostiën van
de profanatie geredj zijn vader getuigt dat hij echt Amerikaansch heeft gehandeld 1.
Toch werd Pater Finn nooit de nuchtere business-manj daarvoor was hij te zeer een Ier en een Kelt. Van de Kelten heeft
hij de overdadige verbeelding: een verbeelding die hem beheerschte en dreefj die hem slapelooze nachten bezorgde, ziek maakte
en machteloosj die de verhalen in hem groeien deed, als buiten
hemzelf om, zoodat hij ze in een razend tempo uitschrijven kon,
ja moest. Een machtige verbeelding, maar even tenger, en die
verstikte in het dagelijksche gejaagde overladen-zijn, om, bij de
jaarlijksche vacantie, vanzelf weer op te leven. Die verbeelding
juist stelde hIJ in den dienst der Amerikaansche zakelijkheid en
geest van verovering: zijn zwakheid was ze en de oorzaak van
zIjn onhandigheid in bepaalde kadersj ze werd zijn kracht en
machtj ze verhief en droeg zijn leven. Ze creëerde - en hij
cre ëerde haar na - een geïdealiseerde wereld, die mensch
en samenleving slechts sterken kon, zuiveren en verheffen .
.. . De Iersche afkomst van Pater Finn past, als een heel bruikbare sleutel, op velerhande sloten.
Zonder het te verklaren, belicht ze zijn eenvoudig en vroom
1. Fierheid en verheerlijking van eigen land en volk hooren bij
Finn's habituee1e inspiratie.

13

gemoed. Alleen een eeuwenoude katholieke traditie brengt zulke
mentaliteit voort: een vanzelf sprekend geloof, een vroomheid
die begeesterd opleeft in de overgeleverde normen en vormen,
een onbevangen simpelheid, een leven van de openbaring en een
tehuiszijn in het Roomsch Katholicismej zonder ooit eenige
aarzeling, angstvalligheid of piekeren 1. Een bijna middeleeuwsche godsvrucht, met de allerruimste moderne tegemoetkoming vereenigd! Naar onze mentaliteit der laatste jaren, met
het bewustzijn daarin der komende ontreddering, is Pater Finn
iets te eenvoudig gèwordenj zelfs voor jongere lezers bestaan de
deugd en de katholieke trouw zoo schaduwloos niet meer. De
hedendaagsche onrust heeft alle vleugels bezwaardj ook de
jeugd is meer geblaseerd dan Pater Finn het was, - en dat is
een reden waarom zijn boeken, na het succes van bijna een
halve eeuw, thans iets van hun populariteit verliezen. Zooveel
meer goed doen ze aan wie er nog bij kan!
De Iersche afkomst belicht meteen wat we Finn's onbezonnenheid zouden noemen. Vertrouwend op zijn gelukster beter: vertrouwend op God - ging hIJ het avontuur in, met een
rijke verbeelding gewapend en een nooit begevenden moed. Van
een lang berekenen, van wikken en wegen, van kunstig uitbouwen
en nauwgezet alle stukken nazien, is bij hem, voor leven of
boeken, nooit spraak. Zonder onvoorzichtig te zijn, is hij een
spontane durverj als bij instinkt vindt hij de richting, de middelen, tenslotte den verborgen schat. Af en toe kinderlijk vermetel,
treedt hij op het nieuwe steeds aan, - en als z:jn helden in
menschelijkerwijze onontkoombare moeilzjkheden herhaaldelijk
vast/oopen: zoo moet het vaak hun vader 7Jergaan zijn, wiens
Iersche kinderlijke geest godsvertrouwen en vertrouwen op de
menschen genoeg bezat, om aanhoudend, op verbazende en wonderbare wIjzen, altIjd weer gered te worden.
1. Eens slechts heeft Finn een vlaag van gewetensangsten moeten
verduren. Doch daar gaat het hier eigenlijk niet om : hoe openbaart
zich, in al zijn boeken, zijn bijna naïef aandoend geloof en godsvertrouwen! En hoe sprekend is volgende uitlating van hem: « Vanaf
de eerste dagen van mijn noviciaat tot op heden, heb ik altijd gedacht
dat, als wij onze zorgen op God gooien, Hij ons niet bedriegen zal! »
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Heel wat sporen-van-lerland zal de lezer van dit boek, met
een glimlach van herkennen, in het temperament van Pater
Finn opmerken. En telkens zal hIJ dan bedenken hoe dit werk,
voor de beste kenners van den schrijver, zooveel vermoedens
met verrassingen bevestigt.
WIJ wezen reeds op het aandeel van het lijden in Finn's
verhalen; niet zonder aandoening zal de lezer hier vernemen,
hoe hij, als student en jonge religieus, zwaar beproefd werd.
Naar geest en geestigheid kon men zijn werk, hoewel minder
verzorgd, naast dat van zIjn land- en tijdgenoot Mark Twain
leggen; maar de leek mist den dieperen ondertoon van ernst en
smart, bij den priester de grootste bekoring. Dit boek leert ons
nu welke slagen op den « geluksvogel » aankwamen, en hoe hIJ
lachen bleef. Tragisch wordt het niet voorgesteld, zelfs niet
weemoedig; het guitig oprechte relaas laat het pijnlijke zelfs
niet vermoeden. Maar zelden zal een student en een Jezuïet de
voor allen reeds langdurige en drukkende vorming in zulke
benauwende, altijd weer onvoorziene omstandigheden hebben
ondergaan. Vanaf zijn eerste studiën, eerst zoo en dan anders
gericht; vanaf zijn onderbroken en hervat noviciaat tot aan zijn
derde proefjaar 1; van zY·n twaalfde tot aan zijn negen-endertigste jaar: hoe dikwijls moet de mislukte student, novice,
kandidaat-priester zIjn eigen toekomst en roeping als onveilig,
onzeker hebben aangevoeld, iets wat God van hem misschien
niet wilde! ... Wel scheen, tusschen twee regenvlagen, een buitengewoon heldere zon; wel kwam uiteindelijk alles terecht en méér
dan dat; maar op de meest onverwachte en schzjnbaar onherstelbare wzjze moest dit kind-der- Voorzienigheid eerst en langdurig
worden gehavend. Zooveel gedragen smart vormde een zooveel
zuiverder triomf; uit zooveel ontgoocheling steeg een zooveel
hoogere verwachting, uit zooveel donkere drukking zooveel
meer stralende eenvoud ... : gingen we hierop in, we raakten
1. Een derde jaar noviciaat, waarmede de lange Jezuietenvorming
besloten wordt. Finn deed het te Florissant, in 1897-1898, negentien
jaar na zijn eerste intreden.
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misschien het diepste van Pinn's ziel, waar het liefde-geheim
begint van den mensch met zijn God .
.. . Het past ons niet, daarover lang uit te weiden; even voltooien we slechts het beeld van den beproefde-en-gezegende.
Want zoo beproefd was de eerste helft van Pinn'sreligieus leven,
zoo gezegend de tzoeede. Terwijl hij, van 1878 tot 1898, nooit
drie jaar achter elkaar hetzelfde huis bewoonde; van 1898 tot
aan zijn dood in 1928 kende hij slechts Cincinnati, - en moest
hij aldaar, bij den aanvang, wat tasten naar zijn werkkring,
spoedig was deze definitief gevonden.
Het leven van Pater Pinn vertoont hetzelfde beeld als het
verloop van zijn boeken: een onbekommerd begin, veel beproeving, een gelukkig einde. Een haast wonderbaar einde zelfs,
waarbij de bestuurder der Xaverius-school en directeur d3r
Congregaties, ook wat de resultaten betreft, zich voor den beroemden auteur niet hoefde te schamen. En als men na zijn dood
schreef dat niemand in Cincinnati meer populair was en weinig geestelijken meer bekend in Amerika 1, dan golden deze
beweringen niet alleen den onstelpbaren bij'ual van zijn boeken;
zij golden ook zijn ver reikenden J diepgaanden invloed te Cincinnati.
Zoo geheel past het « happy end ) bij dit le~'en-als-een
sprookje. Een leven, met Gods bzjzondere lIitverkie.?:ing geteekend, met een buitengewonen aanleg ook die nogal traag zijn
vasten uitweg vindt; doch niet minder gericht en bestuurd door
Pinn's beminnebjk karal?ter en onovertroffen naastenliljde.
Niet anders dan buitengewoon sympathiek kunnen we ons
den schrijver der jongensverhalen voorstellen; maar de werkeliJkheid (dit boek zal het ons !eeren) overtr.:ft de stoutste idealiseering. De meest beminde man ~'U71 Cincinnati; de vriend
van armen en rijken, dien men aanhoudend met geschenlwn en
aalmoezen bedacht en die z;;ederkeerig zoovelen te bedenken wist;
1. In het weekblad America van 17 Novemher 1928. In zijn voorrede bij Finn's autobiographic komt Danic1 Lord op die bewering
terug.
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de leuke grappenmaker en wijze raadgever,. de bezieler met
altijd verschen moed, die elke poging waardeeren kon en
prijzen 1: waar hij verscheen, streek een onzichtbare hand de
voorhoofden glad en verhelderd hieven zich de oogen.
Van allen hield hij met geheel zijn ziel. « Het is liefde! het
is liefde! » dat besluit van een zijner boeken 2 past op zijn leven.
Als een drager van liefde ging Pater Finn de jaren door en onder
zijn medemenschen; tamelijk laat, maar zooveel veiliger, overtrof het gevonden geluk zijn stoutsten droom.

Wat hoeven we dit boek nog langer in te leiden? Naast
Finn's werken gelegd, is het een der kostbaarste modellen van
literaire psychologie : de wisselwerking van werkelijkheid en
verbeelding, leven en boek, spel en ernst legt horizonnen open.
Het is, voor de opvoeding in het algemeen en de religieuze
opvoeding in het bijzonder, een even boeiende als concrete handleiding: een leerschool van taaie gelatenheid en vertrouwend
optimisme, van stuwende vreugde en levend geloof. Doch vooral
stelt het ons een der meest bekoorlijke gestalten voor uit de
laatste halve eeuu', een der zuiverste incarnaties van Christus'
woord: « Hieraan zullen allen erkennen dat ge mijn leerlingen
zijt, wanneer ge elkander liefhebt » (Jo. XIII, 35). Van den
vriend onzer jeugd maakt het een vriend voor onze volwassenheid ... Nemen we dan de zooveel suggereerende werken van
Pater Finn nog eens ter hand (berouwen zal het ons niet, vervelen nog minder), en lezen we aandachtig dit nieuwe werk
daarbij, dat de suggestie voltooien zal.

(Leuven, 4 Maart 1943)

1. De onuitputtelijke voorraad van bewondering en begeestering
is misschien de meest verbazende schat van dat overrijke temperament.
2. Van Geluksvogel (Lucky Bob).
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EEN VOLK VAN PIONIERS

Een les van aardrijkskunde is het begin.
Geen opsomming wel te verstaan van een oneindige reeks
vreemdklinkende namen van bergen, stroomen en steden,
met heele kolommen cijfers, die in ons geheugen rondwarrelen als gek geworden duiveltjes: cijfers over handelstransacties en bedrijfmonopolies, over regenneerslag, over
warmte- en koudegolven op de vlakte en in de bergen, over
de lengte van de stroomen en de diepten van de zeeën, over
het aantal inwoners van iedere stad, enz ... , neen, dat alles
slaan we over. We kijken alleen naar het Amerikaansche
volk, naar zijn ontstaan, zijn groei en zijn moderne leven.
Op dezen soberen, maar toch duidelijk geteekenden
achtergrond willen we heel het gebeuren van dit boek levendig en scherp projecteeren.
Bij het einde van den slavenoorlog in 1865 behoorde het
Amerika van heden nog geheel tot het rijk der droomen.
Pas in 1889, bij de voltooiing
van den eersten « sky-scraper »
kon men vermoeden wat het
New-York van morgen worden zou.
Vanuit het overbevolkte
Europa liepen in de havens
van de Atlantische kust voortdurend schepen binnen, bemand met begeerige avonturiers, met uitgehongerde en
afgejakkerde arbeiders uit
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Ierland, Duitschland, Italië, Spanje en ook uit Vlaanderen,
die in het geheimzinnige land van overzee hun laatste kans
wilden wagen.
Al deze menschen droegen in hun hart geschreven de onverbiddelijke wet nn alle leven: slagen of ondergaan en dit
parool, met een onverzettelijken wil tot een daverend succes
opgevoerd, werd de basis van het nieuwe Amerika.
Daar het gestabiliseerde grootstadsleven langs de kust
voor deze duizenden mcnschen geen toekomst meer borg,
trokken zij steeds dieper het land in, den lokkenden roep van
het Westen tegemoet: « Go West, young man, go West. )
Chicago en St-Louis, de koninginnen van het Westen,
zagen dezen uittocht als een wassenden stroom van durvende
mannen met stoute droomen. Dit waren de pioniers van een
nieuwen tijd, van een stoer volk, van een veel belovende
toekomst. Zij hadden hun leven te verdedigen tegen de Roodhuiden, die hun jachtvelden slechts afstonden tegen een
hoogen bloedprijs en die van zich afbeten met de woede en
de wanhoop van een stervend ras. Soms werden heele gezinnen uitgemoord door blanke struikroovers, nog voor zij een
stuk grond hadden gewonnen, groot genoeg om hun eigen
graf te graven. Maar alwie zich staande kon houden, groeide
uit tot een krachtig, welstellend en zelfstandig man.
Als Ier, Duitscher of Italiaan waren zij naar Amerika
gekomen, doch stilaan werden zij opgeslorpt door het veroverende volk der Yankees en de zonen van het eerste of
tweede geslacht verstonden alleen Amerikaansch. De liefde
voor den bodem, dien zij met hun kracht en moed hadden
gewonnen, met hun leven verdedigd en met hun zweet
bevrucht, bond hen aan dat nieuwe land, hun eigen land.
Nergens ter wereld gingen oude nationaliteiten zoo snel ten
onder en groeide een nieuwe natie met meer enthoesiasme
en zelfzekeren nationalen trots, dan het Amerika van de
negentiende en twintigste eeuw.
In de steden waar de immigranten gewoonlijk bijeentroepten, behielden Italiaansche-, Spaansche-, Duitsche-,
Iersche- en negerkolonies veel langer hun eigen nationaal
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karakter, al zou men bij ieder het adjectief « Amerikaansch $
moeten bijvoegen. Toch zal de geschiedenis nog moeten
uitwijzen in de toekomst, hoe diep deze nationale vorming
ingegrepen heeft.
Terwijl de veroveringstocht van het Westen in klimmend
tempo doorging, begonnen ook de steden volop met het
bouwen van hun « buildings » en « sky-scrapers » en het rechthoekig trekken van hun ruime avenues, zoodat heel de stad
vanuit de lucht gezien leek op een Hollandsch polderlandschap.
De fiere zelfbewuste kracht van hun teekening, hun soberheid van lijn, het giganteske van hun opvatting, de stoute
durf van hun uitvoering geven trouw het beeld weer van
het jonge Amerikaansche volk dat ze heeft gebouwd.
Lang nog heeft het volk van de nieuwe wereld zijn wijsheid en cultuur gehaald uit het oude Europa, totdat het
ongeveer in de jaren na den eersten wereldoorlog, ook deze
banden doorhakte en het verscheurde en verhakkelde vasteland, op veel gebieden in kalme sereniteit voorbijstreefde.
Natuurlijk kan een eeuwenoude cultuur van den geest niet
in enkele tientallen van jaren worden ingeloopen, maar
overal, waar praktisch verstand en taaie wil de leiding
hadden, veroverde het jonge Amerika gemakkelijk de eerste
plaats.
Nu is het zoover, dat de Amerikaan met ongeveer hetzelfde
interesse 't nieuws leest uit het oude Europa, als de menschen
van bij ons, de boeken van den wilden Far-West.
De Vereenigde Staten, door de Kerk tot het begin van de
twintigste eeuw beschouwd als missieland, verkregen in I908
een eigen kerkelijke inrichting. Door de diocesane concilies
van Baltimore werd het Katholicisme praktisch voor heel de
Vereenigde Staten georganiseerd en uitgebouwd.
De Kerk leeft er nu nog steeds in een groeiperiode en haar
veroveringsdrang maakt haar priesters tot pioniers voor het
geloof in Christus. Al wie vurig katholiek voelt, ook de jongeren, willen getuigenis afleggen van de ontvangen blijde
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Boodschap, om zoo hun makkers te winnen voor de Kerk
van Rome.
Het harde trekkersleven en de ontembare missionarisdrang van een Pater De Smet bleef, tot in de laatste jaren, de
typische geest van de jonge Amerikaansche christengemeente.
Nu schijnt er wel bij de breede massa veel vurigheid in
lauwheid te verkeeren, toch blijft in vele middens, voornamelijk bij de jeugd, een frisch geloof bloeien tot zegen van
heel het volk.
Zooals overal draagt de jeugd in Amerika de toekomst van
het land, maar nergens besteedt de huidige generatie zooveel
zorg, om die verre toekomst schoon en groot te maken.
Men zou kunnen zeggen, dat de volwassen mensch alleen
leeft voor de jeugd. En dit wordt wel eens minder eerbiedig,
maar toch niet geheel onwaar uitgedrukt in de krasse tegenstelling: dat de vader nooit te rade gaat bij de vaste gewoonten
en normen van zijn voorouders, maar bij de grillen van zijn
zoon.
Hoe dit ook zij, de jeugd geniet een koninklijke plaats in de
bezorgdheid van de Staten. Alleen mogen we niet vergeten,
dat de scholen van onzen tijd - vaak de mooiste gebouwen
van de stad, met hun uitgebreiden staf personeel, met hun
gladgeschoren sportvelden, - heelemaal niet lijken op de
instellingen van een goede vijftig jaar terug. Hier ook heeft
men de eerste tijden moeten doorworstelen, met denzelfden
pioniersgeest, die heel het nieuwe Amerika geschapen heeft.
Iedere Amerikaan heeft iets in zich van een sportsman.
Althans met dit verschil : dat de jeugd werkelijk de sport
beoefent en de generatie der volwassenen oneindig meer
kijkers en gokkers telt dan spelers.
Een school is pas volledig met eigen sportinstellingen, eigen
terreinen, eigen oefenmeesters en een ploeg die met eere de
kleuren van 't college verdedigen zal. Geen betere reklame
voor een school, dan een ongeslagen ploeg, die alle elftallen
van de streek in bedwang weet te houden. Zoo'n match
tusschen twee flink getrainde ploegen van bekende onder22

wijsgestichten uit de stad is een (j event» waar duizenden
komen naar kijken. Beide partijën worden geescorteerd door
al hun medestudenten-supporters, zwaaiend en zwierend
met de kleuren van hun favorieten. « Yells ~ oude en nieuwe
kruisen het terrein in alle richtingen en helpen zooveel ze
kunnen om den zege te bevechten van buiten de lijnen.
Deze matchen zijn vaak zoo spannend en de Amerikaansche
jeugd en hun opvoeders hechten er zooveel gewicht aan,
dat een heel hoofdstuk, soms zelfs een gans eh boek, waarin
niets anders verteld wordt, dan de (! ups and downs » met
heel de « dramatische & ensceneering van één enkelen match,
ongetwijfeld bij de meest boeiende jeugdlectuur hooren 1.
In sport en school komt de vrijmoedige omgang tusschen
jongens en meisjes tot zijn volle ontwikkeling. De meeste
jongens gedragen zich fair en correct, wat niet belet, dat in
menig clubje de fiauwdoenerij als nummer één op 't program
staat. In zeldzamer gevallen zien wij hoever slechtheid,
voornamelijk perverse invloed van zedelooze films, gaan
kanD.
".

*".

Om nu in deze korte schets een zoo volledig mogelijk
karakterbeeld van den typischen Amerikaan op te hangen,
zullen we in enkele snapshots de meest eigen hoedanigheden
en gebreken van zijn bewee~lijke verschijning in ons trachten
op te nemen.
De Yankee heeft een sterk nationaal gevoel, hoe wonder
dit ook op het eerste zicht moge lijken. Hij berekent de grootte
van een feest, naar de vierkante meters vlaggedoek, die de
« stars and stripes » als een vaderlandsche hemel boven de
hoofden van de toeschouwers laten wapperen 3. De top van
een berg veroveren, doordringen tot de Zuidpool of de
Noordpool, tot een nooit bereikte diepte afdalen in het
binnenste der aarde, kan een Amerikaan zich niet voorstellen
zonder het planten van de gesterde vlag. Ecn man van de
Vereenigde Staten voelt zich nu net zoo fier over zijn Ame-
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rikaansch burgerschap en even hoog verheven boven alle
andere menschen, als twintig eeuwen geleden de Romeinen,
die zich gedroegen als de onbeperkte heerschers van de
wereld en met minachting al de andere volken samenvatten
in één groep: de barbaren. Die deprecieerende noot tegenover andere volken is pas van lateren datum, terwijl de
opgeschroefde nationale fierheid wel minder uitgebreid,
maar even sterk reeds vijftig jaren terug bestond.
Een kenmerkende « hoofddeugd » van den Amerikaan,
waarvan we tot voor enkele jaren zelfs den naam ignoreerden,
heet «efficiency». In een benaderende, en dus weinig zeggende
vertaling, zouden we kunnen spreken van doelmatigheid.
Zij maakt van een mensch in korten tijd een heilige of een
schurk, omdat zij steeds de beste middelen opspoort en aanwendt om het doel te bereiken. Met zoo 'n wapen in de vuist
verovert zich een jongen zijn mooist gedroomde toekomst.
Geen andere weg naar het succes kan het in kortheid en
zekerheid van dezen winnen. En wanneer het Amerikaansche
volk zoovecl groote mannen telt, moeten we den uitleg daarvan nergens elders zoeken.
In de handen van den « business-man » wordt het een
gevaarlijke moord-priem, waarmee de concurrenten op een
nette manier aan kant worden gezet. Spreek die heeren niet
over onrechtvaardigheid of bedrog, ze zouden U aanstaren
als een reiziger uit het steenen tijdperk. Succes alleen bepaalt
den koers op de Amerikaansche beurs.
Dit benadert van heel nabij de gangstermethode. Inderdaad,
wie met zijn leven speelt berekent van te voren nauwgezet de
kansen. De leider van een gewapenden bankoverval kent,
evengoed als de beurslui en de groote mannen van zijn tijd, de
beteekenis van het woord « efficiency» en wie zal het vreemd
vinden als hij het ook toepast?
Maar van al dat kromme wordt weer veel rechtgebogen
door een hoedanigheid, sprankelend van frisch leven en zoo
echt Amerikaansch als Unde Sam zelf: « service ».
Hier schuilt het geheim van de wereld verovering met den
glimlach. Gaat het je goed : wees vriendelijk, maak je het
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slecht : wees nog vriendelijker, loopt alles je tegen, zoodat
je er beroerd en misselijk van wordt: sta dan je man en wees
allervriendelijkst.
In Amerika vindt de lastigste klant de vriendelijkste verkooper 4. Een jongen mag als een vreemde en een verstootene
door de wereld trekken, dolend van stad tot stad en door
niemand van deze haastige menschen opgemerkt; wanneer
hij zijn glimlach bewaart, verovert hij in een record tempo:
vader, moeder, broers, zusters en een heelen hoop geluk
met een nieuwen thuis, overal waar hij rusten wil op zijn
verr"n tocht.
Met een glimlach verbroederen kinderen en oudere menschen. Allen willen voor elkaar vreugde strooien, als onstuimig en onverwacht vonkenketsende vuurkeien ij.
Een jongeman wint met zijn glimlach en naar buitenstralende sympathie, de jeugd van een heeIe buurt 6.
Allen behooren zij tot de blijde gevers, die God lief
heeft.

In deze sfeer van broederlijke gemoedelijkheid heeft de
Amerikaan zich deze laatste jaren, vaster en vaster laten in
slaap wiegen op de breede deining van zijn uitgepuurd
comfort.
De pionier geniet van de inspanning zijner vaderen.
Het zweet heeft vrucht gedragen, het goud heeft zich
vermenigvuldigd, de arbeid werd overgeschakeld op de
machine en de mensch rust en roest.
Velen denken met een vleugje heimwee aan den exodus
naar het Westen, waar het Amerikaansçhe volk, zijn vrijheid,
kracht en durf, zijn land en zijn liefde, zijn fierheid en rijkdom
gewonnen heeft. En voor velen blijven de mooiste dagen van
hun jaarlijks keerende vacantietijd, hun eigen kleine tocht
naar het « Westen ». Oh, niet zoo ver! Die van St-Louis of
Chicago slaan hun tenten op bij de boorden van het Michigan
meer, maar toch willen ze enkele dagen weg uit het stikkende
comfort, weer vrij en krachtig levend in Gods natuur, als
weleer ... «die oude kerels » hun grootvaders en grootmoeders 7.
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Die terugkeer naar de harde « deugden » van het Westen
schiet wel eens in zijn vaart het doel voorbij.
Wanneer meer dan duizend gangsterbenden, in Chicago
alleen, bij dag en bij nacht zorgen voor een steeds gevarieerd
wild-west-programma, mogen zoo 'n groote steden zich zeker
niet beklagen over de saaiheid en de eentonigheid van het
leven. Jongens van twaalf jaar kunnen even goed aansluiten
als oudere mannen. Wie zijn werk « opknapt » is volwaardig
lid 8.
De kranten, de zondagsbladen en de film verheerlijken dit
leven in de verbcelding en voor de oogen van de jeugd, als
een ontworstelen aan vervelende alledaagschheid en een
beeld van moed en durf. Sommigen spreken er over met een
siddering in de stem en een knippering in de oogen, als
waren het echte helden.
Zoo oefenen film en pers en de levende misdadigerswereld
op elkaar een pervers en invloed uit.
Maar dit blijven uitwassen, bijzonder vatbaar voor caricatuur en twijfelachtig romantische stuiversliteratuur .

Heel dit beeld van het jonge Amerika der laatste decenniën, met zijn goed en zijn kwaad, zal in de volgende hoofdstukken den beweeglijkcn achtergrond vormen, waartegen
de levende Francis Finn, samen met de frissche jeugd dic hij
geschapen heeft, zich zal afteekenen en groeien in cigen
milieu en omgeving.
Dit boek wil de vluchtige schim van Father Finn, dic we
aanvoelden in het leven van Tom Playfair, Percy Wynn,
Harry Dee en zooveel anderen tot een werkelijkheid maken,
tot een waren, oprechten vriend, in blijde zoowel als in
harde dagen.
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II. -

DE AANLOOP

Onder de vele immigranten die in de negentiende eeuw in
één van de groote havens van Noord Amerika aan wal stapten,
bevonden zich John Finn en zijn vrouw. Zij hadden het
uitgehongerde en verarmde Ierland verlaten, om hun kans te
wagen op het nieuwe vasteland. Hier trokken zij verder van
stad tot stad, weg van de groote centra aan de kust, steeds
dieper het land in. Zij volgden Westwaarts den grooten
stroom van pioniers en hielden eindelijk halt te St-Louis, op
de grens van de eindelooze savanna,waar blanken en raoden
iederen morgen gl'onds met bloed en scalpen betaalden.
John Finn werd door zijn ondernemingsgeest en persoonlijkheid weldra een der meest geziene burgers van de snelgroeiende stad. De democratische partij stelde hem gedurende den burgeroorlog kandidaat voor den burgemeesterszetel. HIj faalde, en kwam iets lager aan de bestuurstafel
terecht, bij 't schepencollege.
Toen kort daarop een cholera-epidemie uitbrak in de stad,
stond vader Finn niet minder zijn man. Hij vervulde moedig
en edel zijn plicht, zoodat, eens de kwaal overwonnen, alles
wat naam had in de metropool, hem voor zijn heldhaftige
houding kwam bedanken. Als aandenken overhandigden zij
hem een zilveren servies, dat nog steeds in de familie wordt
bewaard. De kleine Frank kende deze geschiedenis tot in de
minste bijzonderheden en telkens als hij er later aan terugdacht, bekende hij voor zichzelf, dat zijn heldhaftigheid hem
nooit veel moeite had gegeven.
Een held was zijn vader, heel zeker. Want Frank kon zich
na vijftig jaar nog goed herinneren, hoe hij eens vijf paarden
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redde uit een brand, nadat hij ze had geblinddoekt om hun
schichtigheid te overwinnen. Het gebeurde te Omaha waar
hij met zijn ouders een paar weken op vacantie was.
Daar ontmoette hij ook de eerste overwonnelingen van het
fiere roode ras, krijgers en squaws, in hun schilderachtige
kleeding uit de prairies, nu gedegradeerd tot straatvegers.
Een held zou de kleine Frank dus nooit worden en hierin
leek hij allerminst op zijn vader. Maar kom, laten we beginnen
bij 't begin.
KINDERJAREN.

Op een Octoberdag, de vierde van het jaar 1859, wanneer
de enkele boomen en bloemen, rond het huis van John Finn
te bloeien stonden in roode najaarszon, kwam de kleine
Frank met zijn blijde geboorte het hart van zijn ouders
troosten over het verlies van hun eerste kindje John, kort
na zijn Doopsel gestorven.
Met dezen nieuwen, frisschen jongen was vader Finn zoo
in zijn schik, dat hij den priester die de doopplechtigheid effen en zeker verrichtte vijftig dollar toestak. Al ging hij bij
niemands weten door voor zoo 'n buitengewoon rijk heer.
Van zijn eerste stappen op deze wereld heeft Frank niet
veel onthouden, buiten een paar hoogtepunten, die stilaan
waren uitgegroeid tot een stuk familiegeschiedenis.
Hij hield bovenal van twee dingen : bloemen en muziek.
Zoo, zonder verdere bepaling vernoemd, zou men allicht
geneigd zijn hierin een voorbode te zien van zijn artistiek
temperament. De kleine Frank bedoelde echter met muziek
een heel speciaal instrument, en zoo hij later met gevoel en
kunst viool speelde, voor 't oogenblik genoot hij alleen ten
volle en onverdeeld van de zware roffels op de groote koperen trom.
Zekeren dag, hij was toen vier of vijf jaar oud, hoorde hij
op straat het geschetter van klaroenen en trompetten, gescandeerd op den doffen bons van de zware trom. Een groep soldaten marcheerde in rythmischen pas langs het huis. De
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kleine Frank trilde op zijn beentjes van plezier. Hij vergat
den tuin en alle schoone bloemen van de wereld, aangezogen
en betooverd door de wonderbare muziek. Met het pakje
dat zijn moeder hem aangetrokken had om te ravotten in den
tuin, geenszins berekend op een wandeling door de stad,
en met een ouden hoed uit den vuilnishoop om zijn ooren
geflapt, omdat hij geen tijd wilde verliezen met binnen naar
zijn muts te zoeken, stapte hij met parmantigen zwier achter
de soldaten aan. Hij vergat uur en tijd, stoorde zich allerminst aan de sympathiseerende pret der voorbijgangers en
volgde onvermoeid, straat in straat uit, den cadans van zijn
lievelingsinstrument, tot aan den Mississippi, waar de soldaten
aan boord stegen van een oorlogsschip.
De breede stroom leek hem een peulschilletje en hij wilde
juist met den overtocht beginnen, toen een geweldig groot
politieagent hem bij zijn jasje greep en informeerde naar zijn
burgerlijken stand.
De jonge wandelaar antwoordde stoutweg, dat hij Frank
heette.
« Frank en hoe nog? » vroeg de agent.
Daar wist hij geen verderen uitleg op. In de plaats daarvan
kreeg de man een verslag te hooren, over den paardenstal
van zijn vader en de vele goede hoedanigheden van zijn
moeder.
De stevige agent luisterde met veel aandacht en vriendelijkheid en bracht den jongen zwerveling al pratend naar
't bureau, waar hij met veel voorkomendheid en goedheid
door den commissaris ontvangen werd.
Al gingen er sedertdien vele jaren voorbij, immer bewaarde
Father Finn een ware genegenheid voor beleefde en vriendelijke politieagenten en wij mogen gerust aannemen, dat de
vriendschap wederkeerig was.
Ondertusschen echter liep er een belle man langs de straten,
den naam van een verloren jongetje te schreeuwen: «Frank
Finn ». Al was de stad zoo groot, toch kwam hij spoedig
terecht, dank zij de uitzendingen van deze primitieve radio.
Vader en moeder Finn waren over hun zenuwen heen en
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nauwelijks was Frank aan de hand van zijn grooten vriend de
trappen van het zoo ijlings ontvluchte vaderhuis opgemarcheerd, of de verschrikte en om-hulp-gillende-stem van den
verloren zoon, meldde zijn blijde thuiskomst aan heel de
buurt.
Maar onnoodig hier langer bij stil te staan, want ook de
grootste helden bewaren de herinnering aan sommige levensmomenten, als een geheim voor hun beste vrienden 1.
Al was de kleine Frank niet overmoedig en gleed hij als
een schaduw langs den muur van den stal, wanneer hij achter
de paarden van zijn vader door moest, toch hield hij af en
toe van een stevig vechtpartijtje.
De zuster van zijn vader, die toendertijd bij hen inwoonde,
hechtte met Iersche trouw aan haar geloof. Uit eigen ondervinding wist zij, dat een strijdend katholiek steeds een beter
katholiek is en volgens deze leuze kweekt~ zij bij haar neefje
een eigenaardig soort heldenmoed aan. Telkens als er een
nieuwe jongen in de buurt kwam wonen, stevende de kleine
Frank er heel gedecideerd op af, om een onderzoek in te
stellen naar diens kerkelijke gezindheid. Bekende de bruusk
geintervieuwde jonge man, thuis te hooren bij de katholieke
Kerk, dan straalde het gelaat van den jong-inquisiteur in één
blijen en vriendelijken glimlach. Noemde de niets vermoedende nieuweling echter, één der vele protestantsche tempels
als zijn religieus tehuis, dan vielen de klappen onverhoeds
en zonder nadere oorlogsverklaring. Als hij zijn tegenstander
er onder kreeg, was zijn tante in de wolken en ze beloonde
haar neefje royaal. Liep het anders af en moest hij ondervinden wat het beteekende voor zijn geloof te lijden, nooit
kreeg hij van zijn tante een woord van troost en niet zelden
een paar supplementaire klappen om zijn gebrek aan moed
te onderstrepen.
Rond dezen tijd las zijn grootvader - die zal toen zoowat
vijf en zestig jaar geweest zijn, maar in de oogen van zijn
kleinzoon leek hij ontzaglijk oud - een verhaal van Charles
Dickens: Dombey en Zoon. En de jongen bewaarde onuit-
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wischbaar in zijn hoofd de
woorden waarmee zijn grootvader de lezing besloot:
« Dit is het mooiste boek dat
ik ooit in mijn leven heb
gelezen. »
« Wat een wonder verhaal
moet het toch geweest zijn!
Want grootvader heeft zijn
leven lang boeken gelezen en
kijk eens hoe oud hij is. En
als hij dit het wonderbaars te
boek noemt dat hij ooit heeft
gelezen, dan moet het inderdaad een zéér wonder boek zijn. »
Frank kon toen nog niet lezen, maar de titel: Dombey en
Zoon bleef in zijn geheugen rondspoken en deed zijn eerbied
voor Charles Dickens tot een ongekende hoogte stijgen.
Dit schijnbaar nietig intermezzo bleek van onberekenbaar
belang voor zijn toekomst.
Het familieleven bracht zijn eigen vreugde mee, dank zij
het leiderschap dat hij onbetwist uitoefende op de personen
van zjjn b::ide zusters Kate en Teresa, en van zijn neef Dick,
het zoontje van oom en tante Daly, hun naaste buren.
Frank organiseerde allerlei soort expedities en strooptochten, tot groot vermaak van zijn jeugdige onderdanen. Zij
begonnen zich op die manier heel aardig door het leven te
slaan, al ondervonden zij spoedig dat hun wegen en de
wegen van hun ouders wel eens uiteenliepen. De twee vaders
en de twee moeders zagen zich meermalen gedwongen tot
het smeden van een ernstig complot, om de jongere afdeeling
van de familie in haar grootsche en stoutmoedige plannen
schaakmat te zetten. Af en toe, als het wat te erg over zijn
hout ging, stond de jeugdige bende terecht voor de ouderlijke vierschaar. Hier leerden zij het onderscheid kennen
tusschen goed en kwaad, zooniet in zijn eerste oorzaken, dan
toch in zijn onmiddellijke gevolgen. Viel het vonnis ongunstig
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uit en werd het « schuldig » over hunne jonge hoofden uitgesproken: Frank boette voor alle vier. En de jongen bekende
voor zichzelf, niettegenstaande het pijnlijke van 't geval, dat
de jury het meestal bij 't rechte eind had.
Opeens werd dat stille huiselijke leven verbroken door een
reis naar Omaha. In het hotel waar hij zich verdienstelijk
maakte met het uitspellen der spijskaart, kreeg hij de eerste
twee desillusies van zijn leven te verwerken. De eerste was
een gevolg van de bedrieglijk opgestelde spijskaart. lederen
dag beval hij den keIlner hem een eierkoek te brengen in
champagne gedrenkt, overeenkomstig de aanlokkelijke beschrijving van het menu. Nooit kreeg hij de gevraagde lekkernij te zien, zij bestond alleen op papier.
De tweede hield nauw verband met de echte wetenschap en
zij drong dus vanzelf dieper in zjjn geheugen door. Het gold
hier een fijn en geleerd uitziend man, die iederen middag,
vlak in hun nabijheid, aan een éénpersoonstafeltje dineerde.
Zijn witte haren verhoogden nog het eerbiedwaardige van
zijn voorkomen. Hij heette professor Fowler, beroemd
phrenoloog. Deze wetenschap bereikte alsdan haar hoogtepunt. Frank's vader, hetzij om de geleerdheid van den professor te eeren, hetzij om iets meer te weten over de verstandelijke toekomst van zijn zoon, vroeg het advies van den dokter
omtrent den hersenrijkdom van zijn erfgenaam. De geleerde
man toog in alle bescheidenheid aan 't werk, liet geen verhevenheid of inzinking op het hoofd van zijn patient onberoerd
en schreef na afloop een heel tractaat, waarin de hoedanigheden van Frank's karakter, maar vooral diens tekortkomingen in 't lang en in 't breed ontleed werden. Jammer
genoeg raakte het authentische document zoek. Gelukkig
had zijn moeder het hem vroeger zoo vaak voorgelezen, dat
één en ander punt in zijn herinnering bewaard bleef.
Hij leed onder meer aan een zekere kwaal, die zich uitte in
de volgende formules: « Ik kan niet. Dit kan ik niet. Dat kan
ik niet. » Frank zelf vond het zeer goed gezien van den
knappen man. Daarbij noemde deze het hoofd van zijn
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jongen patient, het meest buitengewone hoofd, dat hij in
zijn lange loopbaan ooit onderzocht had. En Frank meende
dat ook dit kk>pte. AI zei de geleerde professor dit beleefdheidshalve van ieder hoofd.
Zijn voorspeld huwelijk met het zusje van een of andere
krachtdame, kan misschien juister opgevat worden als een
voorkomende wens eh van dokter Fowler, om door de besliste
houding van een krijgshaftige echtgenoote de tekortkomingen
aan karakter en moed, welke de professor in den jongen Finn
ontdekt had, weldoend aan te vullen voor zijn later leven.
Hiermee sluiten zijn reisherinneringen.
Tusschen zes en acht jaar liep hij geenszins met zijn
vroomheid te koop.
Zijn moeder was voorzeker een heilige vrouw, maar toch
niet z66, dat het erg aanstekelijk op haar zoontje inwerkte.
Over zijn ouders vertelt Father Finn doorgaans weinig en
nog het minst over zijn moeder.
Nog zeer jong kwam hij als een der eerste leerlingen op de
parochiëele school terecht, in dien tijd een zeer primitieve
instelling, zooals er nu, zelfs op de meest afgelegen dorpen,
geen meer bestaan. Het onderwijzend personeel telde hoop
en al één leeraar, die bij iedere les een steviger tegengoesting
voor alle soort onderwijs, in de harten van zijn jeugdige
toehoorders aankweekte.
Van dezen tijd dateert ook zijn eerste biecht. En Frank
bewaarde zeer lang een levendige herinnering aan den
morgen, toen ze in twee rijën naar de kerk werden gebracht.
Hij was slechts om één ding bekommerd : de strenge en
dwingende noodzakelijkheid om voor zijn misdrijven uit te
komen. Gedienstige makkers vertelden hem daarbij met
sombere stem, hoe na afloop de priester hem mee zou nemen
naar den kelder, waar hij stevig zou gegeeseld worden om de
hooggeloopen rekening te vereffenen.
Met schrikken ende beven ging hij dus het hokje binnen en
toen er verder niets gebeurde was Frank nog het meest
verwonderd van al.
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In deze jaren vóór zijn eerste Communie bleef de biecht
een magischen invloed op zijn jeugdig misdadigers leven uitoefenen. Stralend als een zonnetje kwam hij telkens van de
kerk terug en begon met frisschen moed een nieuw blaadje
in zijn levens boek 2.
Niet lang nadat hij had leeren lezen, viel zijn gouvernante
zwaar ziek en Frank erfde bij voorbaat eenige boeken uit
haar bezittingen. Later genas ze wel, maar de boeken heeft
ze nooit terug gezien.
Hij begon onmiddellijk aan het spannende verhaal van
Pabiola uit de eerste eeuwen der christenheid. Het maakte
een ontzaggelijken indruk op zijn nog ontvankelijk gemoed,
en door eigen ondervinding geleerd, begreep hij beter de
waarde van een goed boek voor jongens en meisjes. Het kon
ze vanaf hun jeugd, definitief voor heel hun later leven, op
God richten.
Sedert zijn verkregen erfenis was hij een verwoed lezer
geworden. Alle leesboeken en alleen leesboeken interesseerden hem. Zijn ouders begonnen stilaan de bekwaamheden
van hun zoon met een geruster gemoed te overwegen. Als
gevolg hiervan, besloten ze hem voor een paar jaar toe te
vertrouwen aan de hoogstaande school van Miss Carmenia
Hood. De inrichting van deze jonge dame stond terecht bekend
om hare zeer paedagogische methode. Vader Finn vond niets
te goed om de talenten van zijn veelbelovend zoontje te
ontwikkelen 3.
Frank werd dra goede maatjes met zijn leerares, maar
stoorde zich weinig aan haar lessen en las des te meer. Zijn
woordenschat breidde zich zoozeer boven de gewone middelmaat uit, dat zijn superioriteit zelfs opviel aan zijn jeugdige
klasmakkers. Vader en moeder waren heel en al bewondering
voor zijn prestaties en zij voorzagen reeds den tijd, waarop
heel cie wereld in stomme verbazing naar hem zou opzien.
Als Father Finn zijn vader uitteekent als een man vol ondernemingsgeest en werkkracht kunnen we dit gerust aannemen. Voor de tweede maal sedert Frank's geboorte betrok
de familie een nieuw huis. Nu in de Pine street 2529, een der
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mooiste wijken van de stad. Later zou de jongen nog wel
ondervinden dat de fortuin - en vooral Amerikaansche fortuin - erg onbestendig kan zijn, maar nooit, zoolang hij bij
zijn ouders leefde, zou het hem aan iets ontbreken.
In dit nieuwe huis kwamen zijn schrijverstalenten aan het
licht. Heele namiddagen kon hij aan zijn lessenaar zitten opstellen: bladzijde na bladzijde, tot veertig en vijftig voor één
verhaal. Avonturen uit het wilde Westen, met scalpeerende
Indianen, belegerde blokhuizen, ongetemde mustangs en
wild over de vlakte jagende kudden bisons. De verbazende
kunststukjes van blanke jagers stonden er haarfijn in beschreven: hoe zij van op een paar kilometers afstand een koperen
penny met de kogels van hun trouwe buks doorboorden.
Hij zelf las zijn dramatische geschiedenissen nooit, omdat
hij uit zijn eigen gekribbel niet wijs werd. Maar oom Daly
wist het stuk te bemachtigen en daar hij als drukker allerlei
soort handschriften kon ontcijferen, kregen ook de hiëroglyphen van zijn neefje voor hem zin en beteekenis.
Zekeren dag toen de familie voltallig bijeen zat, als voor de
viering van een jubilé of een andere merkwaardige gebeurtenis, haalde oom John het bewuste manuscript voor den dag.
Na een paar volzinnen aanhoord te hebben gierden de ooms
en tantes het uit van onverholen pret. De schrijver zelf aanschouwde dit tooneel met klimmende verbazing. Hij had
heelemaal niet bedoeld een humoristisch verhaal te schrijven,
en nu ... Hij begreep er niets van.
NAAR 'T COLLEGE

Na deze gelukkige jaren breekt er een heel nieuwe periode
aan in zijn leven, die hij betitelt als : « de bewogen zee der
studie ». Artisten zielen kunnen moeilijk aarden op school,
waar alles gebeurt volgens stroeve en stramme reglementen
van tucht en orde, waar zooveel nieuwe en vreemde dingen
worden geleerd, terwijl er nauwelijks een woord gerept wordt
over het eenig interessante, dat hun geest gevangen houdt.
Elf jaar oud begon hij zijn studies aan het college van
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St. Louis, onder leiding der Jezuïeten. In de kale spreekkamer maakte hij kennis met den Rector, Father Stuntebeck.
Bij het aanschouwen van dezen machtigen man viel de mond
van Frank wijd open. Hij teekende hem op in zijn herinnering, als reusachtig van afmetingen met oogen als van een
tijger. Bij de officieele voorstelling sloeg hij een paar ontzettende blunders en nauwelijks was de Rector buiten, of de
Prefect, Father Zealand, sneed de kamer binnen, lang en
scherp als een bowiemes, nog vóór Frank zich van de doorstane alteratie kon herstellen. En de jongen maakte bij
zichzelf de bedenking, dat die tWee óók katholieke priesters
waren, maar van een nooit gezien soort. Op een officieel
papier teekende de Prefect toen eenige namen en cijfers aan
en bestemde hem voor de zesde. Daarop werd hij aan zijn
eigen lot overgelaten en als laatste toegevoegd aan een rij
ongeduldig trappelende jongens, die met hun wilde kreten
den verkoop van de nieuwe boeken trachtten aan te vuren.
Plots schoot er een zwarte gedaante uit het kleine winkeltje,
wierp zich krachtdadig te midden van de opeendrummende
bengels en streelde de hevigste schreeuwers even onzacht
langs de ooren.
Zooals het in vele colleges traditie is, hadden de nieuwen
ook hier veel plagerijtjes te onderstaan van hun oudere
kameraden. Vanaf de eerste dagen kreeg Frank heel wat te
stellen met een paar jongens uit de buurt. lederen dag begeleidden zij hem trouw naar huis, terwijl zij zich ondertusschen
vroolijk maakten over zijn symbolisch lange oeren, als gevolg
van zijn gebrek aan wetenschap. Toen hij eens aan 't turnen
was op de speelplaats en met zijn beenen in de lucht aan de
ringen zwierde, gaf één van hen hem onverwachts een zetje,
zoodat hij met zijn hoofd onzacht op de steenen terecht
kwam.
Frank nam een kloek besluit en wachtte zijn plaaggeest af
op den hoek van de negende straat en de Washington avenue.
Zoodra hij zijn tegenstander in 't oog kreeg, raapte hij al zijn
moed en kracht te za men, want de andere stond bekend als
een eerste klas vechtersbaas. Frank bokste er op los al wat
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hij geven kon en toen hij buiten adem wachtte op een niet
minder flinke portie, zag hij den andere met groote haast
omkeeren en er vandoor gaan. Frank erachter, en een straat
verder gaf hij hem zoo 'n opstopper, dat hij als een aangeschoten haas over de keiën buitelde.
Enkele dagen later probeerde een tweede weerwraak te
nemen voor zijn geslagen kameraad. De strijd was gloeiend
heet en eindigde met een bloedneus aan de ééne zijde en een
blauw oog aan de andere. Hiermee verdiende Frank zijn
sporen en niemand viel hem verder lastig.
De jongens op school noemden hem in 't begin « panlat )
omdat hij er zoo mager en schraal uitzag. Het turnen echter
rondde na een paar maanden oefening zijn spieren af en de
viermaaldaagsche wandeling van huis naar 't college en
terug bezorgde hem veel frissche lucht en een extra stukje
taart. Want hij zag er heelemaal geen beenen in voor het
tramgeld dat hij met loopen uitspaarde een lekkeren koek
te koopen. Zoodat de naam « panlat ) weldra zijn beteekenis
verloor 4.
Eens kocht hij ook een pakje sigaretten en rookte dagelijks
op weg naar huis of naar school een exemplaar van zijn
geprefereerd merk. Tot hij na drie maanden zijn schelmstuk
ging biechten en in een heldhaftig besluit met zijn jeugdige
verslaafdheid aan tabak gedaan maakte. Van toen af kon hij
echter den smaak niet meer kwijt en hij heeft een fijne sigaret
nooit in zijn verder leven versmaad 5.

Zijn vader, moeder, zusters, ooms, tantes en verdere familieleden koesterden zeer groote verwachtingen omtrent zijn
prestaties op studiegebied. Een boekenvriend als hij, mocht
hopen op benijdenswaardige successen. Toen de verslagboekjes voor 't eerst uitgedeeld werden, was de verslagenheid
algemeen : geen enkele prijs, zelfs geen vermelding, alleen
een nota, die zijn gedrag in lapidaire stijl samenvatte: « Frank
babbelt te veel en droomt in de klas ).
Hiermee begon een jarenlange miserie.
Juist had hij kennis gemaakt met Dickens. De twee mooiste
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erhalen vond hij de Pickwiek Club en Nicholas Nicklebey.
Dit laatste las hij minstens twaalfmaal gedurende zijn humaniora. Toen hij er voor den eersten keer mee klaar was,
meldden de kranten toevallig het overlijden van Charles
Dickens. Oom John kwam hem het nieuws brengen en vertelde er bij, dat de man schielijk aan een beroerte gestorven
was, toen hij vernam dat een jochie van elf jaar met niet te
luwen enthoesiasme zijn boeken verslond. Deze spotternij
heeft hij zijn oom in lange jaren niet kunnen vergeven.
En juist nu wilde zijn vader hem met draconische maatregelen verbannen uit het land van droomen en fantazie, nu
hij Dickens ontdekt had, die immer zijn lievelingsauteur
zou blijven, en Prescott, en Cooper. Als hij in zijn boek verzwonden was, in verre landen op tocht met zijn helden, vergat hij de wereld en zichzelf. Iedere week hadden zij Donderdags, een heelen dag vrij. Onmiddellijk na een stevig ontbijt trok hij naar zijn kamer, waar hij las tot 's middags. Na
het diner zelfde programma, na het souper las hij voort tot
zijn moeder laat in den avond het licht van zijn slaapkamer
uitknipte. Onbeweeglijk las hij voort, ook als iemand hem
aansprak, niet omdat hij zijn ooren opzettelijk gesloten hield,
maar omdat hij werkelijk niets hoorde. Alle organen waren
gespannen op zijn lezing en het contact met de buitenwereld
totaal afgesneden. Vaak moesten zijn ouders hem schudden
en stompen, om hem met geweld uit zijn droomwereld weg
te rukken.
Met recht en rede wilde zijn vader hier orde in brengen
en Frank begreep zelf dat het zóó niet kon doorgaan. Maar
nooit meer mogen lezen zou toch té vreeselijk zijn en moeder
wist gedaan te krijgen dat hij nog één uurtje daags aan zijn
lievelingslectuur besteden mocht.
Met wat een ongeduld keek hij iederen dag uit naar dat
eenig mooie uur. Hij telde de seconden uit en trachtte ze te
rekken door zoo vlug mogelijk te lezen. Hij kreeg den indruk
dat iedereen thuis tegen hem samenspande: vader, ooms,
zusters en tantes. Toen vond hij steun bij een jongen Pater,
surveillant van de afdeel!ng der kleinen, Father John Van
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Krevel. Deze bewees een beter inzicht te hebben in de toekomst van zijn boy, dan de geleerde professor Fowler. Toen
hij de ouders van Frank eens toevallig ontmoette, zeide
Father John : « Laat de jongen lezen. Wie weet groeit er
later geen schrijver uit hem. ) En om dit eenvoudige zinnetje
bleef Frank hem zijn leven lang trouw genegen.
Zoodat na raad en tegenraad ingewonnen te hebben, zijn
ouders niet meer wisten wat eigenlijk best voor hem was en
stilaan veroverde hij weer het verloren terrein.
Zoodra het in de klas om literatuur ging, stond hij zijn
man. Auteurs als Dickens, Prescott, Irving en Cooper kende
hij door en door. Shakespeare was voor hem geen vreemde.
Hij woonde de opvoering bij van HamIet, Othello en King
Lear en voelde zich, bij het zien van dit hoogst dramatische
spel, onweerstaanbaar gedreven ook andere werken van dezen wereIdkunstenaar te lezen.
In de klas ging het ondertusschen niet veel beter. Hij
krabbelde met veel moeite door de zesde. Zijnleeraar,Father
Harts, liet geen gelegenheid onbenut om hem zijn onoplettendheid en droomerij te verwijten en daar Frank steeds heel
nederig schuld bekende, bleven zij, niettegenstaande dit
meeningsverschil, goede vrienden.
De studievlijt zakte nog enkele graden in de vijfde. Thuis
maakte hij in zeven haasten gedaan met zijn vertaalwerk en
in enkele minuten schreef hij vier à vijf bladen vol, met het
meest spannende verhaal dat de leeraar ooit van een student
te lezen had gekregen. Zijn lessen leken meestal op een
kansspel. Sommige dagen bofte hij, andere dagen liep het
mis en moest hij bijpennen. Wanneer hij een zeer ernstige
poging wilde ondernemen, reed hij met den tram naar school
en studeerde heel den duur van den rit. Dit alles beschouwde
hij slechts als een onderbreking van zijn lievelingslectuur.
Hoe loffelijk we deze laatste poging ook mogen noemen,
zijn studies liepen tenslotte zoo in 't honderd, dat hij niets
liever zou gevraagd hebben, dan voor goed vaarwel te zeggen
aan alle saaie leer aars en vervelende schoolboeken. Hij voelde
zich zoo beneden peil zakken in de klas, dat hij op eigen ini-
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tiatief aan den studieprefect ging vragen om de vorige klas
te mogen overdoen. Father Frieden verhaastte deze inzinking,
door een strenge herhaling van wiskunde aan 't bord, waar
Frank niets van afwist. Volgens zijn eigen uitdrukking, had
Father Frieden « een pik op hem ) en hij was de eenige waar
Frank het niet kon mee vinden. Hij was overtuigd niets van
wiskunde af te weten, er niet voor gemaakt te zijn, en dus
ging het ook niet.
Deze verflauwing in de studie miste haren weerslag niet
op zijn zieleleven.
Gedurende zijn eerste jaar aan 't college deed hij zijn
H. Communie en in zijn vurigheid wilde hij iets grootsch
verrichten voor o. L. Heer. Maar met zijn toenemende slordigheid en vcrwaarloozing van alle studie begon spoedig daarop
de edelmoedigheid van zijn eerste Communie te luwen. Het
verlangen om zijn leven edel en groot uit te bouwen in den
dienst van Christus verloor zijn aantrekkelijkheid. Zijn kijk
op de toekomst vergrauwde en versomberde met den dag, totdat
zijn roeping uitstierf als de herinnering aan een verren droom.
Rond dezen tijd verloor zijn vader veel geld. Een paar
ondernemingen waarin hij een groot deel van zijn kapitaal
had belegd, deden slechte zaken, zoodat de man zich nu
gedwongen zag alle nuttelooze uitgaven te vermijden.
Toen hij dan rijpelijk de geringe vorderingen van zijn
zoontje overwoog en kennis kreeg van diens hartstochtelijk
verlangen om de studies op te geven, greep hij deze gelegenheid aan als een welkome besparing en dezelfde dag begon
Frank, als jongste klerk van zijn oom John, een nieuwe en
onverwachte loopbaan.
Volgens zijn eigen bekentenis leerde hij hier zonder verpoozen sigaretten rooken en veel rondketsen in de stad als
boodschappen-jongen. Van zijn geestelijke vorming, in het
college genoten, bleef na enkele maanden niet veel over. Hij
voelde zich iederen dag meer verburgerlijken en als eind van
de geschiedenis dreigde een leven van onovertrefbare banaliteit.
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Na acht maanden kreeg zijn vader plots een aanstelling als
rechter in de stad en onmiddellijk daarop velde hij zijn eerste
vonnis en stuurde zijn zoon terug naar 't college. Frank gaf
de « klassieken » op en meende met zijn praktische ondervinding van de zakenwereld een gemakkelijker leventje te
hebben in de « modernen ». Het kwam er nu alleen op aan zoo
vlug mogelijk met leeren klaar te komen, om een winstgevend
baantje te veroveren. Aan zijn roeping dacht hij nooit meer
en alles wat zweemde naar een edeler doel en een minder
burgerlijk ideaal stak hem finaal tegen.
Father Tehan, de nieuwe leeraar van Frank, verkreeg van
hem dat hij zich liet opschrijven in de congregatie - geen
sinecuurtje - want de wekelijksche vergaderingen gebeurden
telkens op Zondag namiddag. Toch heeft hij nooit, zoolang
hij studeerde aan 't college, één vergadering gemist. Hij ging
weer regelmatiger te communie en heel zijn leven werd op
enkele weken tijd als het ware binnenste buiten gekeerd.
Opnieuw vlamde in hem het verlangen op naar het Jezuïetenleven.
Na de groote vacantie veranderde hij nogmaals van koers
en keerde terug naar de oude-humaniora. Met frisschen
moed herbegon hij de vierde, daar hij van zijn spaarzaam
geleerd grieksch en latijn niet veel meer afwist, om van de
wiskunde liefst te zwijgen. Hij trof het niet met zijn leeraar
Father Gleason. Zij konden het op geen punt met elkaar
vinden. Frank wist uit eigen dure ondervinding, dat hij zichzelf en niet den leeraar fopte met zijn werken en lessen te
verwaarloozen. Toch geraakte hij niet op dreef en het gebrek
aan sympathie vanwege den leeraar doodde alle kiemende
geestdrift bij de studie. Hij werkte juist hard genoeg om
op het nippertje door zijn examens te glippen en voor de
rest deed hij aan literatuur van den morgen tot laat in den
avond.
Hij begon eveneens het prikkelende genot te smak~n de
klas op stelten te zetten en wanneer hij zijn leeraar een poets
kon bakken of hem door een dwaas antwoord op stang jagen,
liet hij de kans niet voorbijgaan.
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Zekc:ren dag als Father Gleason een ingewikkeld probleem
van stelkunde in 't lang en in 't breed op het bord had
gedemonstreerd, keerde hij zich transpireerend en gansch
met krijt bestoven naar de klas en vroeg: « Wel jongens, heeft
ieder het goed begrepen » en heel de klas werd stil, omdat ze
bemerkten dat de bewerking heusch afgeloopen was en niemand door een beweging wilde verraden hoe weinig hij er
van gesnapt had, toen stak Frank bescheiden zijn vinger op.
« Wel Finn? » - « Ja, Father » zei de deugniet en zat onverstoorbaar kalm neer. De leeraar slingerde hem in zijn verbolgenheid enkele lieve dingetjes naar het hoofd. Frank voelde
zich echter volmaakt gelukkig om de geslaagde mop.
Een volgende keer kreeg hij zijn kans gedurende een les
van aardrijkskunde, waar hij absoluut niets van afwist. De
ondervraging gebeurde streng methodisch en aan zijn
naasten buurman vroeg de leeraar : « Wat weet je over de
bodemgesteldheid van deze streek? »
De sukkelaar wist van de bodemgesteldheid van geen enkele streek iets af. Hij stond paf. Frank had zijn boek voor
zich open liggen op de bank en broederlijk fluisterde hij:
« Rotsachtig ».
« Rotsachtig » stotterde de jongen.
« Ja »? zei de leeraar, terwijl hij in zijn toon goed liet doorschemeren, met dat begin van het antwoord geen vrede te
hebben.
De sukkelaar stond opnieuw met zijn mond vol tanden.
Frank sprong den drenkeling nogmaals bij: « Vertel hem dat
de streek zéér rotsachtig is », bromde hij.
« De streek is zéér rotsachtig » echode de ongelukkige.
Father Gleason hoorde een verdachte stem en zag juist
de lippen van Frank bewegen. Toen barstte hij los in een
klinkend sarcastische rede waarin hij het beeld verwerkte
van de eeuwfeesten van Philadelphia en Frank een honderdjarig genie noemde 6.
Toch was Father Gleason een fijn leeraar. Hij hield alleen
niet van Frank en Frank niet van hem. Tenslotte zag deze
geen enkele reden, waarom Father Gleason wel van hem zou
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moeten houden, temeer daar hij in dien tijd, volgens zijn
eigen zeggen, een vervelende robbedoes was.
In September ging hij over naar de poëzis, zeer tevreden
met zijn nieuwen leer aar Father William Poland. Deze wist
zijn' jongens te begeesteren voor mooie letterkunde en gaf
hun zeer verzorgde en wijze aanduidingen, voor private
lezing van de meest gekende en beroemdste werken van de
wereldliteratuur. Zoodat Frank die zich op dit terrein niet
tevreden stelde met een minimum programma, maar het
totale maximum en nog iets meer voor zijn rekening nam,
weldra de meest belezen jongen was van de klas, wat heel
wat meer te beteekenen had in dien tijd, dan nu.
In Engelsch opstel was hij de onbetwiste leider en dank
aan zijn ijver en enthoesiasme, door zijn sympathieken leeraar op dit ééne punt losgeslagen, steeg hij weldra ook voor
de andere vakken boven de middelmaat.
Een paar weken na de kerstvacantie, ontbood zijn geestelijke leidsman, Father Charles Coppens, die ook directeur
van de congregatie was, hem op zijn kamer.
« Finn f), zoo begon hij, « ik moet je wat vertellen. Toen we
gisteren samen zaten in de recreatiezaal, de paters ondereen,
beweerden sommigen dat jij er aan dacht Jezuïet te worden.
Father Tom 0' Neill, onze Provinciaal, oordeelde integendeel, dat jij daar waarschijnlijk nooit aan gedacht had, omdat
hij meende dat je niet verstandig genoeg was om aangenomen te worden. »
Frank keek er een beetje sip van op. Toch kon hij,
alles wel beschouwd, den Provinciaal geen ongelijk
geven.
Father Coppens troostte hem naar best vermogen en zag
hierin niet de minste reden om zijn roeping op te geven. Als
praktisch man ging hij onmiddellijk aan 't beramen over de
meest geschikte middelen.
- In Engelscb, zei hij, ben je goed genoeg, daar kan je
zelfs niet veel meer in bij leeren. Dit kunnen we echter niet
van 't latijn zeggen: onmisbaar voor een priester en aller-
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noodzakelijkst voor een Jezuïet. Dus raad ik je aan, van
vandaag af, wat extra latijn te lezen. »
Frank die bij de nuchtere kritiek van den Provinciaal een
krieuweling bij zijn hoofdharen had gevoeld, als bij het levend scalpeeren, aanvaardde alle raadgevingen met oneindige
dank baarheid.
- Wat zou je denken, ging Father Coppens verder, van
een latijnsch gebedenboek. Van de vele goede die ik ken,
lijkt Coeleste Pa/metum mij nog onovertroffen.
Frank vond het idee subliem en gebruikte voortaan telkens
wanneer hij naar de kerk ging, zijn Coeleste Pa/metum. Daarbij kreeg hij een tekstboek mee naar huis van een niet te
moeilijk latijnsch auteur, waarvan hij iederen « nacht »
tachtig tot honderd regels vertaalde.
Nu studeerde hij niet langer als een jongen die niet weet
waar hij naartoe gaat en die zooveel mogelijk dorre boekenwijsheid in zijn hoofd tracht te proppen, zooals vele leeraars
ze dag aan dag voorschotelen; nu geen dom berekenen meer
en futloos studeeren, om juist de helft der punten te halen,
nu wist hij waar hij naartoe wilde, zijn leven werd opnieuw
bezield door een ideaal waarvoor geen enkel offer hem te
zwaar viel. Om zijn roeping trouw te kunnen blijven, had
hij het er voor over, gedurende zijn laatste half jaar op 't college, met verbeten ijver en taaie volharding, die gehate
schoolboeken door te werken en ... met onverhoopt en wonderbaar succes.
Een paar maanden later, op een doodgewonen namiddag,
kondigde Father Poland, die van verrassingen hield, een
latijnsche vertaling aan, welke dubbel zou tellen voor de
punten en in aanmerking zou komen voor het eindexamen.
Hij begon onmiddellijk een tekst op het bord te schrijven
van een auteur, waar niemand ooit iets van gelezen had. De
meeste jongens van de klas volgden met duidelijke angstoogen de schrijvende hand van den leeraar, die het « mane,
thekel, phares, » van menigeen op het bord teekende.
Frank keek volkomen sereen. Hij ook zag dezen tekst voor
het eerst, maar niet voor niets had hij de laatste maanden
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zooveel latijn gelezen en trouw zijn Coeleste Palmetum
gebeden. Hij had zich een schat van woorden verzameld, die
hem nu goed van pas kwam en de latijnsche constructie van
dezen auteur kwam hem voor als de vertrouwde stap van
een oud vriend.
In heel zijn jarenlang verblijf op St. Louis had hij zijn
naam nooit hooren vernoemen in latijnsche compositie. Vandaag veroverde hij met één slag en ver uitstekend boven de
besten, de eerste plaats. Zijn leeraar riep hem den volgenden
dag bij zich en feliciteerde hem met zijn prachtig resultaat.
Frank las de verwondering in zijn oogen en vertelde hem
lachend van zijn extra oefening en zijn latijnsch gebedenboek.
Hij hield zoo goed vol, dat hij tot ieders stomme verbazing
het schooljaar als tweede eindigde.
ROEPING EN NOVICIAAT

Tegen het eind van 't jaar ontbood de Provinciaal hem op
zijn kamer. Hij vatte onmiddellijk het teere punt aan en gaf
Frank een latijnsch boek in handen om een stukje te vertalen.
Father 0' Neill was overtuigd, dat hij niet veel Engelsche
woorden zou te hooren krijgen. Frank bekeek even rustig
den tekst met vertrouwden kennersblik en vertaalde in een
ommezien een heele bladzijde in zijn meest vloeiend Engelsch.
De Provinciaal luisterde met kwalijk beheerschte verbazing
en leek meer dan voldaan. Nu deze moeilijkheid overwonnen
bleek, ging de rest vanzelf en na een kort gesprek aanvaardde
hij Frank als novice in de Compagnie. Toen deze de kamer
van den overste verliet, jubelde zijn hart als een blije vegel
in een zomerschen morgen.
.
Als Father Finn, na vele jaren, rustig den weg overschouwde, langs waar God hem naar zijn roeping had geleid,
herkende hij enkele zeer duidelijke en speciale genaden als
teekenen van Gods alwijze Voorzienigheid.
Vooreerst herinnerde hij zich zijn vriend Daniel Lowry,
die in het weeshuis van de stad woonde. Hij was een zeer
goed student, steeds de eerste van de klas, met veel zin voor
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literatuur en daarbij een idealist van het zuiverste water.
Frank kende misschien het woord van de Schrift niet : «Wie
een waar vriend heeft gevonden bezit een grooten schat »,
toch waardeerde en bewonderde hij er Daniel niet minder
om. Deze vertrok één jaar vóór Frank naar 't noviciaat. Wellicht heeft hij voor een groot deel zijn roeping aan het voorbeeld en de gebeden van dezen vriend te danken.
Zoo 'n trouw vriend in de eerste collegejaren toonde zich
voor hem ook Father John Van Krevel. Wanneer iedereen, te
beginnen met zijn vader, hem zoowat beschouwde als een op
te voeden ezel, bewaarden alleen zijn moeder en Father John
hun geloof in zijn sluimerende gaven van geest en hart.
Tegenover ieder hield deze laatste vol :
- Wacht maar, je zult aan dezen jongen nog wat beleven,
als hij eenmaal met zijn studies klaar is.
En waar het paste stuurde hij Frank in het voorbijgaan een
aanmoedigend woordje toe. Langen tijd echter bleven zij
niet bijeen, want Father John werd gauw naar Woodstock
geroepen om zijn priesterstudies voort te zetten. Toch was
zijn invloed diep in het hart van den jongen doorgedrongen,
want telkens deze iets beraamde of uitvoerde, wat minder
goed of verkeerd was, kwam het beeld van Father John hem
in den geest, die van hem zooveel goeds verwachtte en nu
misschien voor hem bad.
Een jaar lang hield deze gedachte hem recht.
Toen hij, na zijn lange vacantie op het kantoor van oom
Daly, terug op 't college kwam, plaatste de Goddelijke Voorzienigheid Father Coppens op zijn weg. Deze man schonk
aan- Frank volle vertrouwen, zoodat de jongen niet langer
zijn hart gesloten hield. Door het lezen van goede katholieke
boeken deed hij hem zijn roeping opnieuw ontdekken en hij
toonde ze hem in frisscher en rijker kleuren.
De laatste steun, maar niet de minst krachtige genadebron
vond hij in de congregatie. Als belooning voor zijn trouw bijwonen van de vergaderingen, verliet Maria hem nooit en
Father Finn getuigde uit eigen ondervinding als hij beweerde, dat een jongen met een vurige devotie tot Onze Lieve
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Vrouw nooit ver van den rechten weg zou afdwalen. Hij ging
nog verder toen hij zegde :
- Voor een katholieken jongen is de vereering van de
Moeder Gods het meest belangrijke ding in zijn leven.
Gedurende"zijn verblijf in 't college van St. Louis haalde
hij veel dwaze streken uit, vertelde een heele boel gekke dingen, gaf toe aan slordigheid, verwaarloosde zijn studies en
verveelde zijri leeraars, maar nooit gaf hij zijn lidmaatschap
van de congregatie prijs. Het steekt als een soliede houvast
boven al deze jaren uit. Het schraagde zijn roeping, en alleen
zijn roeping redde hem van een leven, dat een heel eind
beneden de aangenomen middelmaat dreigde te zakken.
Eindelijk brak de groote dag aan, waarop hij zijn intrede
als novice had bepaald: Maandag 10 Juli 1877. Met een blij
hart vertrok hij van huis om zich geheel aan den dienst van
God en de menschen te wijden in de Compagnie van Jezus.
Met zijn romantische ziel kwam hij heelemaal onder de fascinatie van dit groote avontuur, dat nu voorgoed een aanvang
nam en waarbij hij het geluk van heel zijn leven op het spel
zette. Samen met drie van zijn schoolkameraden werd hij bij
zijn aankomst hartelijk door den novicemeester, Father Boudreaux, verwelkomd.
Hij vond hier ook enkele van zijn vroegere vrienden terug,
die reeds één jaar noviciaat achter den rug hadden en nu als
« engelbewaarders » aan de nieuw gekomenen werden toegevoegd.
Denzelfden avond begon de « kandidatuur », waarin de
jonge novicen geleerd werd, wat zij doen moesten om goede
Jezuïeten te worden. In deze dagen vertelden zij ook in een
vaderlijk gesprek met den novicenmeester, hun eenvoudige
levensgeschiedenis, met zijn « ups and downs », met zijn
droeve en blijde dagen. Hierop bespraken zij dan samen een
eerste plan - de fijne ervaren zielekenner en jongensvriend,
samen met de jeugdige novice in het laaiende vuur van zijn
grenzenlooze edelmoedigheid - een eerste aanvalsplan, om
den vijand te verslaan, die waakte en dreigde in de taaie
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hoofdgebreken. Zij begonnen ook het terrein veilig en geschikt te maken voor het openbloeien van rijke bovennatuurlijke genaden en verlichtingen.
Hier leerden de jonge kloosterlingen ook, wat het woordje
zw i j gen in werkelijkheid beteekende. Buiten één uur
na het diner en één uur na het souper heerschte er volledig
en strikt stilzwijgen, dat wel eens kon verrassen, als men over
een zekere dosis humor beschikte.
Eindelijk na veertien dagen proeftijd mochten ze voor
't eerst hun toog aantrekken. Frank bewaarde geen al te
beste herinneringen aan dit soort kleedingstuk. Eenmaal had
hij de Mis gediend in 't college, met een gloeiend rooden
toog aan, in bijzijn van al de studenten. Telkens als hij een
voet wilde verzetten raakten zijn twee beenen verward in het
weerbarstige kleed, hij gleed meer dan hij ging op en af de
trappen en toen had hij zooveel blunders geslagen met
boek, ampullen en velum, dat
hij voor zichzelf den duren
eed zwoer nooit meer zoo
'n habijt over zijn hoofd te
trekken en niemand tot den
dag van vandaag, kon iets aan
dat besluit veranderen. Hij
zag er dus niet zeer strijdlustig
uit, wanneer hij in zijn toog
verscheen. En de trappen van
't noviciaat kunnen getuigen van zijn goeden wil en meer
nog van zijn regelmatige buitelingen. Toen de novicemeester hem eens in ongewone vaart langs de treden zag glijden,
leerde hij hem zijn toog op te houden bij het bestijgen en
afdalen der trappen. Frank oefende zich onmiddellijk met
energie en na een paar dagen kon deze moeilijkheid als
overwonnen worden beschouwd 7.
Hij kreeg zijn plaats aan een lessenaar in een groote zaal,
waar alle novicen samen mediteerden, een weinig studeerden,
vrome boeken en de levens der heiligen lazen en met ijver
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kennis namen van de regels en privilegies van de Compagnie.
De eerste dagen maakte hij gedurende de recreatie kennis
met de oudere novicen, praatte honderd uit met zijn besten
vriend Daniel en tastte voortdurend in zijn zakken naar
sigarettenblaadjes en tabak. Helaas, met het aantrekken van
den toog werden beiden verbannen. Dat gemis viel hem zeer
zwaar na vier jaren verwoed rooken. Buiten zijn gehechtheid
aan de sigaretten ontdekte hij er een tweede: zijn liefde voor
de viool. Toen hij er thuis mee begonnen was, streek hij met
zoo 'n afgrijselijk gekrijsch over de snaren, dat zijn vader
hem een hok aanwees boven den stal, waar hij zonder overlast voor huisgenooten en buren zijn muzikale furie kon
botvieren. Na korten tijd speelde hij reeds vrij goed. Zijn
muziekleeraren meenden in hem een waar artist te ontdekken.
Had hij eenmaal een stuk doorgenomen waar hij veel van
hield, dan speelde hij het voortaan zonder moeite uit het
hoofd. Hij begreep niet hoe hij zoo 'n fideel geheugen had
voor muziek en zoo 'n trouwelooze memorie als het op leeren
aankwam. Dat ondervond hij op 't college en dat bleef onveranderd op 't noviciaat. lederen dag kregen de novicen
tien à twaalf regels latijn van buiten te leeren, om hun geheugen te trainen. Na een kwartier kwam de kamerprefect langs
de lessenaars om de les te overhooren. Frank merkte hoe ze
allen hun stukje glad van buiten kenden en zonder zichtbare
inspanning afratelden. Als hij aan de beurt kwam, begon hij
onvermijdelijk na drie woorden te stotteren en raakte nooit
tot het einde.
Dan kon hij met muziek heel wat beter overweg. Maar juist
de twee dingen die hij best kende, rooken en viool spelen,
werden hier van 't programma geschrapt.
De eerste weken genoot hij als alle nieuwelingen op het
noviciaat een korte populariteit en doorgaans werd over hem
gesproken als over den zoon van den rechter.
De dagorde van het noviciaat viel hem de eerste dagen niet
erg mee. De dag duurde van half vijf tot half tien. Daar
tusschenin klonk de bel ongeveer vijftigmaal, als een sme49
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dende hamer op onwillig metaal. De voornaamste karaktervorming van het Jezuï~tenleven bestond in het stipt en
getrouw uitvoeren van allerlei gewone bezigheden. Het begon
's morgens met één uur meditatie, daarna H. Mis en bed
opmaken. Frank had er niet veel kijk op, daar bij het vroeger
nooit gedaan had. Daarop volgde het déjeuner en na afloop
« opera manualia » zooals het heette. In een lange rij ging het
naar Broeder manuductor toe, die den dienst regelde voor
heel het huis en die voor één uur een deel van het werk aan
ieder van hen te doen gaf. Vandaag eens aardappelen schillen
of groenten schoonmaken. Een andere keer hout hakken.
Soms werden ze den tuin in gezonden om onder leiding
van Broeder Tracey, een zenuwachtig en arbeidzaam man
en die daarbij nog potdoof was, zoden te steken of onkruid te
wieden.
Frank werd hoogstzelden naar den tuin gezonden om
Broeder Tracey te helpen. Zekere dag kwam hij toch aan de
beurt en de Broeder bracht hem bij een bloemperk om al het
onkruid tusschen de bloemen te wieden. Hij werkte met onverdroten ijver. In vollen ernst meende hij de karwei grandioos te hebben opgeknapt. Geen uur later kwam Broeder
Tracey hijgend en mopperend bij den manuductor aan.
- Ken jij dat rechters zoontje ? ja? - Kan hij aardappelen
schillen? Kan hij hout hakken? Ja?
Nadat de manuductor deze beide vragen met een knik van
zijn hoofd bevestigd had, gromde Broeder Tracey :
- Wel, dan laat je hem in 't vervolg zooveel aardappelen
schillen als hij wil, en zooveel hout hakken als hij zin heeft,
of je zet hem aan 't werk in den refter, maar waag het niet
hem weer in mijn tuin te sturen. Ik zeg hem het onkruid te
wieden uit een bloembed en hij rukt alle bloemen uit.
In den voormiddag, na afloop van het handwerk, volgde
een korte studie van latijn en daarna een half uur geestelijke
lezing, daar tusschenin een bezoek aan 't heilig Sacrament,
een kwartiertje turnen, geheugenles en korte lezing uit de
Navolging Christi, eindelijk gewetensonderzoek en diner.
En let wel, van 's morgens half vijf tot na het diner was er
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nog geen woord gesproken. Maar nu kwamen al die tongen
los en klapperden met een ratelende snelheid. Hun lachen
helmde door den tuin als klaterend bewijs van hun onvervalschte blijheid. Een novice-Jezuïet is naar het getuigenis
van Father Finn de gelukkigste sterveling van de wereld. Je
mag hem de klinkendste beleediging in het aangezicht slingeren, hij zal je antwoorden met een luiden en gullen lach.
Van zijn eerste contactname met de novicen kon Frank zich
alleen zeer stichtende dingen herinneren, zoodat hij meende
met uiterst bevoorrechte zielen te doen te hebben, die de
H. Petrus zeker onmiddellijk in den hemel zou binnenlaten.
En hij bleef bij deze gedachte, tot ze op een vrijen namiddag een partijtje base-ball organiseerden. Nu verdrong het
echte jongensachtige als met een wilden tijgersprong de nog
grootendeels uitwendige novicenvroomheid. Hoe zou het
ook anders kunnen. Neem gelijk welken Amerikaansche boy,
die van zijn base-balI houdt en novice wordt, laat deze
Amerikaansche novice op een vrijen namiddag naar hartelust
base-ball spelen, als hij ook nu nog zichzelf volkomen beheerscht, tot in 't heetste van 't spel, dan heeft hij vast en
zeker een hoog en graad van heiligheid bereikt.
Al waren Frank en zijn co novicen nog niet zoo ver gevorderd, toch werkten zij met moed en volharding aan hun religieuse vorming. Door het bijzonder puntje van hun algemeen
gewetensonderzoek leerden zij hun oogen bedwingen om
minder afgeleid te worden door de dingen van de wereld. Zoo
bleven ze in voortdurend contact met God. Frank botste in
den gloeienden ijver van de eerste dagen tegen iedereen aan.
Toch ging de vorming in allen ernst door en de novicemeester maakte van hun edelmoedigheid een ruim gebruik, om ze
krachtig voort te stuwen op den weg van het offer. Met
vereende krachten werd er gearbeid aan de omvorming van
den ouden mensch naar het beeld van Christus.
Deze totale revolutie op geestelijk gebied begon p3S voorgoed met de « groote retraite ». Dertig dagen stilzwijgen als
een kluizenaar in de woestijn, dertig dagen meditatie, gebed en
afzondering. Dertig dagen waarin de jonge novice zich terug-
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trekt in de eenzaamheid met Christus. Dit is de school van
de liefde waar helden worden gekweekt, waar missionarissen
den moed vinden voor hun zwaar offerleven, waar heiligen
hun wonderbare roeping hebben vernomen 8.
Frank gaf zich deze dertig dagen geheel over aan de
genade en vroeg vóór iedere meditatie om Jezus' leven en
leer beter te begrijpen, om Hem trouwer na te volgen en
Hem vuriger te beminnen.
Zooals de apostelen had hij Jezus heel zijn leven gevolgd
langs gewone en stoffige wegen, maar nu had de Meester
hem uitgenoodigd op den Thabor en hier zag hij een verheerlijkte Christus, die hem met zijn onvergankelijke schoonheid zijn leven lang bijbleef. Dit is het eindvisioen van den
vereenigingsweg waarop Meester en leerling elkaar hebben
ontmoet en dertig dagen in innigheid hebben geleefd.
Dit langdurig verblijf in de eenzaamheid, met zijn meditaties en offerend boeten, put de krachten van den sterksten
mensch uit. De novicemeester volgt daarom met vaderlijke
bezorgdheid, de edelmoedige offergeste1dheid van de hem
toevertrouwde jonge mannen. Hij waakt met liefde over hun
gezondheid naar geest en lichaam in dezen tijd van buitengewone inspanning. Toch gebeurt het nog af en toe, dat één of
ander aan zijn waakzaamheid ontsnapt. Dit overkwam Frank.
In zijn eersten ijver behandelde hij zichzelf te hard. Hij
deed te veel verstervingen, zoodat zijn maag van streek
raakte en sommige spijzen niet meer kon verwerken.
Na de retraite stuurde zijn novicemeester hem naar
St. Louis om zijn eigen dokter te raadplegen. Deze schreef
een drankje voor, om hem op te knappen, dat zonder gevolg
bleef. Toch leefde hij blij gezind de noviciaatsvorming verder
mee. De novicemeester deed wat hij kon. Frank slikte meer
en meer drankjes en haalde poeders met tientallen naar binnen, alles zonder merkbaar resultaat. Zijn gezondheid ging
integendeel van dag tot dag achteruit.
Toen riep Father Boudreaux hem op zijn kamer, informeerde met zorg naar zijn gezondheid en stelde voor, zoo de
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Provinciaal het goed keurde, dat hij voor enkele maanden
terug zou keeren naar zijn familie in St. Louis, om daar door
zijn eigen dokter behandeld te worden. Hij zou novice blijven
en na twee jaar, samen met zijn medebroeders zijn geloften
afleggen.
Frank vond het plan uitstekend en de volgende dag besprak Father Boudreaux het geval met den Provinciaal. Toen
hij Frank op zijn kamer ontbood keken zijn oogen droef.
Father 0' Neill oordeelde dat Frank met zijn zwakke gezondheid nooit de zware vorming van de Compagnie zou
kunnen doorstaan en dat het veiliger was zijn roeping op
te geven.
De novice aanvaardde met een bedroefd hart en in geest
van gehoorzaamheid het voorstel van den Provinciaal, om
in volle vrijheid naar huis terug te keeren, zonder verbintenis tegenover de Compagnie.
Bij het afscheid vroeg hij nog aan zijn novicemeester :
- Veronderstel dat ik weer gezond word, zal ik dan opnieuw worden aanvaard?
En Father Boudreaux gaf hem zijn woord, dat hij in dat
geval van harte welkom zou zijn.
Zoo keerde hij na vijftien maanden noviciaatsleven naar
St. Louis terug, als een banneling en niet als iemand die zijn
vrijheid herovert.
Het was Oktober. De eerste bladeren gleden naar beneden
uit de zilveren canada's en toen hij in het wagentje stapte dat
hem wegbracht naar het station, blonken er tranen in zijn
oogen.
Deze dag bleef als één van de droevigste van zijn leven
opgeteekend.
Bij zijn terugkeer in de wereld troffen hem onmiddellijk de
bekommerde en sombere gezichten van de voorbijgangers,
wanneer hij ze vergeleek met de blij-lachende oogen van de
novicen. Waar God onverdeeld als Heer en Meester troont
in de harten, daar alleen vindt de mens eh een o:1sis van geluk.
Zijn eerste bezoek in St. Louis gold zijn familiedokter.
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Deze onderzocht hem grondig en beweerde dat de overste
zich vergist had met hem door te sturen. Het mankeerde
Frank alleen aan frissche lucht, stevig voedsel, rust en zon,
om hem in korten tijd weer heelemaal op te knappen. Hij was
zoo overtuigd van de juistheid van zijn diagnose, dat hij
voorstelde een onderhoud aan te vragen met den overste, om
hem op zijn beslissing te doen terugkomen.
De moeder van Frank verzette zich echter tegen dit plan.
Zij vond beter, dat de dokter haar zoon eerst heelemaal opknapte en dan zou de Provinciaal zich vanzelf laten overtuigen.
De eerstvolgende wandeling bracht hem in de turnzaal van
het college. Hij begon met zijn oude oefeningen aan brug en
rekstok, daarbij leerde hij enkele fijnere kunststukjes van den
turnmeester, die iedereen gedurende zijn surveillantentijd
in St. Mary zou bewonderen, maar die niemand hem durfde
nadoen. Overdag kreeg hij van zijn vader een paar karweitjes
op te knappen in de stad, waar lange wandelingen bij te pas
kwamen. Niet alleen vond hij na korten tijd zijn ouden vorm
terug, maar zijn spieren spanden zich sterk en soepel als
van een athleet.
De eerste Januari daaropvolgend werd Fathel' Higgins
benoemd tot Provinciaal van de Missouri provincie. Enkele
dagen later bracht Frank hem een bezoek en besprak zijn
geval in 't lang en in 't breed, met den vriendelijken en sympathieken overste. Toen hij vroeg om weel' aangenomen te
worden als novice, knikte Father Higgins glimlachend als
sprak de z,,~k vanzelf en hij liet aan Frank de keuze van den
dag voor zijn tweede intrede. Frank antwoordde in-gelukkig,
dat hij morgen reeds zou willen vertrekken, maal' dat zijn
dokter hem eerst nog voor een maand naar het Zuiden wilde
sturen. Toen stelde Father Higgins voor, dat hij samen met
een ziek novice, die Frank goed kende en waar hij veel van
hield, zou afreizen naar Texas. Daar had Father Higgins
een kleine residentie ontdekt, te Seguin, waar enkele J ezuïeten van de Mexicaansche provincie verblijf hielden.
Frank vond het plan uitstekend en samen vertrokken ze
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door de wijde prames, weg uit de sneeuwen de koude
naar het zonnige Zuiden.
Heel de communauteit van Seguin bestond uit zes paters,
allen vreemdelingen, Spanjaards en Italianen. In de eerstvolgende recreatie moesten de gasten gansch hun wedervaren in geuren en kleuren vertellen. Alles wat ze zeiden
wekte in de hoogste mate de verwondering van deze mannen.
Het geringste en meest gewone voorval uit die wondere
Amerikaansche steden, daar ver in het Noorden, trof ze met
ware ontzetting. Zij leefden in een totaal andere wereld.
Frank had enkele boeken van Dickens meegebracht, om
wat geestige lectuur te genieten op rustige namiddagen. De
superior die de boeken even ingekeken had zei voorloopig
niets. Na een paar dagen echter, kreeg Frank tot zijn ontzettende verbazing te hooren, dat menschen die zoo 'n verhalen
lazen hun roeping tot de Compagnie wel moesten verliezen.
Achteraf begreep Frank, dat de overste niet Dickens
bedoelde, maar een zeker soort verhalen, dat in Mexico fel
verspreid was en veel kwaad stichtte onder de jeugd.
Van den eersten dag af had Frank een toog aangekregen
en een bonnet op zijn hoofd, om niet als een heidensch
wereldling de religieuse sfeer van het huis te schenden.
's Zondags mocht hij preeken in de kerk en al voelde hij zich
geen redenaar, de menschen konden het met zijn gemoedelijk
praatje uitstekend vinden.
Tenslotte vatte de superior zoo 'n hechte vriendschap op
voor Frank, dat hij dezen voorstelde als eerste novice in te
treden in het nieuwe noviciaat, dat hij van plan was te
stichten, om de geteisterde provincie van Mexico opnieuw
te bevolken. De superior twijfelde er niet aan, of het voorbeeld van Frank zou de nieuwe novicen met moed en ijver
op den weg van de volmaaktheid voort stuwen.
Frank voelde er wel wat voor, om zoo 'n belangrijken rol
te spelen in de stichting van de nieuwe Mexicaansche provincie. Hij schreef dus een enthoesiasten brief naar Father
Higgins. Per keer ende post kwam het antwoord, waarin de
Provinciaal zeide, dat hij het idee heelemaal niet goedkeurde.
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En daarmee was het uit met de roemrijke stichtingsplannen.
Dus keerde Frank in schitterende conditie naar St. Louis
terug, met een overschot aan krachten en gezondheid. Met
Father Higgins had hij afgesproken de 24 Maart 1879 naar
het noviciaat terug te keeren en dien dag nam hij vroeg in
den morgen een kaartje enkele reis naar Florissant, waar hij
in trouwe vriendschap door alle novicen werd opgewacht.
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111. -

CONTACT

Wanneer we iemand, voor de tweede maal in zijn leven,
de ongewone loopbaan zien aanvatten van novice in de Compagnie van Jezus, mogen we daaruit met zekerheid afleiden,
dat hij een meer dan gewone jongen is.
Zoo 'n buitengewone jongen was Francis Finn.
Het romantische en het avontuurlijke, verborgen in het
onbekende van een eerste noviciaat, bestonden niet meer
voor hem.
Als ooit iemand bij Frank's eerste intrede gevreesd had,
diens roeping, bij den harden toets der werkelijkheid, te zien
vervluchtigen als de ijdele droom van een fantast, dan meenden velen van zijn vrienden terecht, dat die tweede proef in
hare bekende monotone alledaagschheid, geen pak meer zou
hebben op zijn levendigen geest en zijn vurig hart. En zij
beweerden dat de « Sehnsucht » naar een leven vol zonnig
licht en vrije vaart, hem na enkele weken tot wanhoop
voeren zou.
Al domineerden de sombere lijnen overdreven zwaar in
dit pessimistische beeld, toch gaf het precies de richting aan
van het front, waartegen Frank met al zijn beschikbare
krachten zou te strijden hebben.
Van zijn kant maakte hij zich geen illusies en hij wist heel
goed, waar hij naartoe ging, en dit tweede noviciaat beschouwde hij dan ook als een zakelijk contract tusschen God en
zich zelf. Zijn Amerikaansche nuchterheid vulde zijn voortvarend idealisme hier zeer gepast aan. Toch bleef de strijd
niet uit en hij heeft harde klappen moeten verwerken om de
aansluipende ontmoediging de baas te blijven.
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Zijn vurige ijver, waarmee hij de moeilijkheden en offers
van zijn eerste noviciaat overwonnen had, zonder hun
zwaarte en scherpte ten volle aan te voelen, omdat zijn
edelmoedigheid in hare frischheid al-veroverend was, liet
hem nu erbarmelijk in den steek.
Vroeger, zooals bij ieder novice, was zijn geestdrift in de
eerste maanden gestegen tot het maximum-heete-kookpunt :
honderd graden, terwijl zijn oordeel enkele strepen beneden
vriespunt zakte. Gelukkig hield zijn novicemeester hem zooveel mogelijk in evenwicht. Wat niet belette, dat hij voor de
anderen hard en onmeedoogend werd in zijn oordeel. Het
ontstemde hem, wanneer de anderen niet evenveel verstervingen deden als hij. Lijk de man die snuifpoeder gebruikte,
was hij verontwaardigd als niet ieder in de buurt even hard
meeniesde.
Doch nu had zijn reisje door de wereld hem veel milder
gestemd. Nu bekeek hij alles met heel andere oogen. De eigen
miserie en tegenslag gaf hem een reëeler kijk op menschen
en dingen. Toch nam deze nieuwe levenshouding den strijd
niet weg uit zijn hart, integendeel, de scherpe antithese
drong dieper door, nu onberedeneerde gevoelens en onbestemde bevliegingen, zijn scherpte niet langer afstompten.
Zoo 'n gevoel overviel hem voor 't eerst op 31 Juli, feest
van den H. Ignatius, wanneer zijn conovicen, die samen met
hem ingetreden waren, hun
geloften mochten afleggen en
overgingen naar het junioraat, waar zij een paar jaar
aan hun klassieke en letterkundige vorming zouden besteden. Op Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart verlieten zijn
laatste medebroeders het noviciaat en Father Finn bleef
alleen achter, staande als een
banneling voor de poort van
het paradijs. Even had hij

S8

mogen naar binnen gluren, toen zijn vrienden door de breede
poort waren heengegaan en nu voelde hij zich als een late
octoberroos, die all één, te midden van een leeggeplukt bloemperk, te bloeien stond. Tot zijn novicemeester zich over zijn
eenzaamheid ontfermde en hem naar het junioraat stuurde
om zijn studies als novice te beginnen.
Op studiegebied zouhij nooit een uitblinker zijn. Hij zelfvoelde zich steeds het bestthuis, wanneer hij tweede viool kon spelen.
Toch was zijn reputatie van schrijver hem vanaf 't college
tot hier gevolgd, al schreef hij in heel zijn junioraat slechts
één deugdelijk vers, dat hij niet eens oorspronkelijk wilde
noemen. Buiten de studie van het Engelsch ging de rest heel
zachtjes aan en toen zijn maag hem opnieuw parten begon te
spelen, liet hij het grieksch van kant en beperkte zich bij
het hoogst noodzakelijke.
Deze strijd tusschen ziekte en gezondheid grenst bij
Father Finn aan het heroïsche. Het kostte hem vooreerst een
zwaar en pijnlijk tweede noviciaat en terwijl hij zijn medebroeders in een normale vormingsperiode zag opgaan naar
hun priesterschap, kon hij geen enkel van de harde en lange
studiejaren zonder onderbreking afmaken. Heel den duur
van zijn philosophie en theologie leefde hij buiten zijn milieu,
met jongere en steeds wisselende medebroeders. Sommigen
van zijn latere oversten en professoren zullen dikwijls niet
weten wat te denken van iemand die boeken schrijft en op
de colleges het hardste werk doet, terwijl enkele maanden
studie hem onfeilbaar uit zijn evenwicht brengen.
En Father Finn met zijn tact van op ene en eerlijke jongen,
voelde hun aarzelende vragen, als een niet begrijpend en
achterdochtig medevoelen.
Toen zijn gezondheid op het junioraat bleef achteruitgaan
stuurde zijn overste hem naar St. Louis om zijn eigen dokter
te raadplegen. Deze stelde een zelfde diagnose vast als twee
jaren geleden en schreef een brief aan den Provinciaal,
Father Higgins, waarin hij de noodzakelijkheid betoogde,
Father Finn onmiddellijk uit zijn studies weg te nemen, om
hem een meer actief werk op te dragen.
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Hij mocht er zich dus aan verwachten in de eerstkomende
dagen naar een college te worden gezonden en hij begon
alvast toe te passen, wat hij hieromtrent in 't noviciaat geleerd had. Ten eerste, moest alwie op het punt stond naar
een ander huis te worden gestuurd, zichzelf dát huis toewenschen waar hij 't minst van hield en in dat huis moest
hij vurig verlangen dit ambt en officie toegewezen te krijgen,
dat hem het meest afschrikte en tegenstak. Wanneer men
dit alles voor zichzelf had vastgesteld, moest men vurig bidden om het te verkrijgen.
Father Finn doorliep de lijst van de colleges waar hij mogelijk kon terecht komen en stelde vast dat St. Mary het minst
aanlokkelijke was van heel de rij. De keuze voor het ambt
beperkte zich tot leeraar of surveillant. De waarde van deze
twee meende hij met al hun voor- en nadeelen onfeilbaar te
kennen uit zijn eigen collegetijd, en de gedachte alleen aan
het onrustige en ondankbare surveillanten1even maakte hem
halfziek. Wanneer hij nu zichzelf niet wilde bedriegen, moest
hij rechtzinnig bidden om surveillant te worden in St. Mary
En hij begon moedig, maar niet zonder af en toe een schietgebedje in een andere richting te sturen en .. , zijn gebed
werd verhoord, ten volle en onvoorwaardelijk. De Provinciaal stuurde hem naar St. Mary waar hij twee jaar lang
surveillant bleef.
HET COLLEGE IN DE PRAIRIE

St. Mary - het college van vele jongensdroomen ook
buiten Amerika - bestond nog niet zoolang, toen Father
Finn er arriveerde. In de streken van de Westwaarts teruggedreven roodhuiden was het oorspronkelijk een school
voor bekeerde Indianen. Toen deze verder en verder voor
het opdringen van de blanken moesten wijken, liep het
gebouw stilaan leeg en de farmers uit den omtrek begonnen
hun kinderen naar dezen vooruitgeschoven post van beschaving te sturen, gelegen als een centrum van wetenschap
in de nauwelijks veroverde streken van de wijde prairie.
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Father Finn kreeg het wel een beetje benauwd toen hij de
patriarchale instelling van meer nabij beschouwde. Voor een
verfijnd stedeling bleef het primitieve en het weinig ({ comfortable » van de instelling zwaar drukken op zijn oorspronkelijk matig enthoesiasme.
De verbinding met de groote centra bleef gewaarborgd
door het spoor, dank zij een speciale halte bij het college. De
overige reizen gebeurden te paard en de jongens zelf waren
buiten de klasuren met de zorg voor de beestjes gelast. Andere jongens hielden de waschzaal schoon, nog andere dienden aan tafel en zorgden voor den refter. Dit alles gebeurde
zonder vergoeding en vrij, met echt volksch-Amerikaansche
fierheid. Daarbij zat er een groot privilegie aan vast : zij
mochten zonder toelating de speelplaats verlaten om in de
omstrek..:n te wandelen, en als zij het verkozen, konden zij
ook vrij gaan winkelen in het naburige dorp.
Sommigen gingen jagen met Broeder Goodwin en het
geluk weer eens een buks te mogen hanteeren, woog voor
enkele van deze prairiekinderen ten volle op, tegen het dagelijks in orde brengen van de slaapzaal.
Zij mochten ook thuis blijven van de wandeling, wanneer
hun makkers er in gesloten gelederen op uit trokken, onder
leiding van de surveillanten. Deze soort marchen stond bij
de jongens niet hoog aangeschreven. Hun onafhankelijk
trekkers- en trappersinstinct kwam in opstand, telkens het
fluitje van den surveillant hen in de rij dwong, naast hun
gewonen ploegmaat. Want vanaf den eersten dag van 't jaar
werd heel secuur hun lengte uitgemeten en voor al de komende maanden kregen zij een jongen van gelijke gestalte
als compagnon toegewezen. Alles wat nu verder in school
gebeurde, ging op het rythme van het fluitje, steeds netjes
in de rij of zooals de jongens het spottend noemden: in processie. Op vrije dagen, Zondagen en feestdagen trok heel de
stoet er op uit, tot aan ({ Pawnee Creek » of naar de bosschen
langs de rivier en eenmaal daar aangekomen, klapte de surveillant in zijn handen, wat « rust » beteekende en de jongens
schilderachtig ({ scatteration » noemden. Op dat signaal
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ritsten z'er vandoor als hazen in het groen en een halve
minuut later was er geen levende ziel meer te bekennen en
lag de streek verlaten, als toen ze nog behoorde tot de jachtgronden van het roode ras. Dit was de eenige tijd van de
week, waarop de oudere jongens kans kregen om ongestoord
een sigaret te rooken 1.
Zoo ongeveer zag de toestand er uit op 't college, toen
Father Finn in St. Mary aankwam. Waarschijnlijk kreeg
hij om reden van zijn teere gezondheid een eigen kamer, terwijl de zeven andere surveillanten, samen met de jongens, op
de ruime slaapzalen overnachtten. Volgens Amerikaansch
systeem stonden alle bedden naast elkaar gerijd met een stoel
als afscherming, waarop de jongens hun kie eren konden deponeeren voor den nacht. In 't midden van iedere zaal waar
tachtig tot honderd internen sliepen, stond een tafel waaraan
de surveillant een boek las of bad of mediteerde, terwijl de
jongens naar bed gingen en trouw hun best deden om in
te slapen.
Een kamer bleef dus voor een surveillant een onbekend
luxeartikel.
Versch van 't junioraat paradeerde de jonge Father Finn
wel graag met zijn letterkundige kennis. Hij stapte gewoonlijk
met een dichtbundel onder zijn arm en hield op literair
gebied erg overdreven aan :lijn eigen meening vast. Zoodat
hij zich later schaamde als hij aan dezen tijd terugdacht.
Maar zijn nieuwe Rector had den brief van den dokter van
St. Louis goed gelezen en vooral onthouden, dat Father Finn
dringend behoefte had aan actiever werk. Deze remedie kon
wel gevonden worden op een college en buiten zijn gewoon
surveillantenwerk - hij kreeg ondertusschen ook zijn plaats
op de slaapzaal - stond bij van acht uur 's morgens tot den
middag in de klas; daarna las hij in den refter voor uit een
boek, terwijl de Paters dineerden, werkte vervolgens in
zeven haasten zijn eigen maal naar binnen, om juist op tijd te
arriveeren voor zijn klas, waar hij verder, van half twee tot
vier uur, de jongens in deugd en wijsheid onderrichtte.
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Dit programma mag voor een ziek man vreemd lijken, voor
Father Finn bleek het « up to date », hij knapte heelemaal op.
Anders geen gemakkelijk karweitje dat de Rector hem
bezorgd had! Het ging om de zevende voorbereidende, een
klas, die stilaan een beruchte geschiedenis schreef in de jaarboeken van 't college. Zij telde 48 jongens van twaalf tot
achttien jaar. Deze gezette ouderdom bij jongens van de
voorbereidende mag niet zoozeer verwonderen, als wij denken aan de avontuurlijke tijden, waarin sommige trappersfamilies geleefd h2dden, vóór zij er konden aan denken hun
zonen, die reeds jaren met buks en bowiemes omgingen, naar
school te sturen, om er hun naam te leeren schrijven en een
krant te lezen. Deze stevige knapen hadden al voor heeter
vuren gestaan en zij wisten de dadenlooze dreigementen van
hun leeraars naar het juiste gewicht te schatten. Tot hiertoe
hadden zij reeds twee leeraars de vlag doen strijken en de
derde, een man, die meer dan zes jaren praktijk had in
Kansas en voor geen klein gerucht je vervaard was, had juist
aan den Provinciaal laten weten, dat hij niet langer in deze
klas wenschte te blijven, als hij er niet vrij met de karwats
mocht op los slaan.
Deze toelating kon bezwaarlijk worden verleend en bleef
voorbehouden aan den prefect van 't college, om misbruiken
te voorkomen en de straf niets van hare originaliteit en kracht
te laten inboeten. Deze derde stuurman liet dus het roer uit
zijn handen gaan en de Rector deed een beroep op Father
Finn, om de verlaten sloep, met hare muitende bemanning,
naar rustiger zeeën te sturen.
Father Coppens, de vroegere directeur van Frank, en thans
studieprefect aan 't college, leidde hem in. De klas leek treffend op een stal en Father Finn schrok toen hij al deze koppen met een ruk naar de deur zag kijken, een lichte grinnikende spotlach om de lippen, alsof zij zeggen wilden: « alweer een nieuwe ». En Tim keek naar Tom en Tom naar
Tim en hun oogen lichtten even op en zeiden : « hoelang
zullen we dezen te leven geven? »
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Hun verwondering en nieuwsgierigheid was trouwens veel
minder hoog gespannen dan die van hun leeraar . Zij waren
deze so1emneele entrées gewoon en de speechen die er bij
hoorden kenden ze ongeveer van buiten. Father Coppens
sprak over het beschamende record van de klas en hij maakte
vage allusies aan wat er komen zou, wanneer de jongens dit
keer geen voldoening zouden geven. Nauwelijks was de deur
achter hem gesloten of Father Tehan, oud leeraar van
Frank en prefect aan 't college, stapte de klas binnen. Zijn
speech was heel wat vinniger dan die van zijn voorganger en
zijn woorden knetterden door de klas als vuurpijlen. In zijn
rhetorisch slot richtte hij zich rechtstreeks tot den leeraar
en eindigde als volgt
- En Father Finn, wanneer één van deze bengels het U
ooit lastig maakt, zend hem naar mij ... , op dit oogenblik
schoten zijn oogen stralen vuurs, en ik zal hem de karwats
laten voelen.
De jongens keken even verveeld alsof zij moesten luisteren
naar een Sinterklaasvertelling en de leeraar voelde zich als
een man aan den folterpaal, terwijl de roodhuiden in een
wilden dans om hem heen warrelden en hem ieder oogenblik
dreigden te scalpeeren.
Hij was zich nog net bewust de deur in het slot te hooren
vallen, bij het buitengaan van den prefect, toen zij als door
een veer bewogen voor de derde maal wijd openging en niemand minder dan den Rector doorliet. Zijn rede was kernachtig van vorm en liet aan duidelijkheid niets te wenschen.
Hij beweerde, dat deze klas alléén meer last gaf aan leeraars
en prefecten dan alle andere jongens van 't college samen, wat de bengels trouwens zeer goed wisten - en dat dit nu
het einde beteekende. Zij zouden zich vanaf vandaag fatsoenlijk gedragen ofwel konden zij hun eigendom bijeen pakken
en naar huis rijden.
De jongens zaten er nog altijd even rustig bij. Dit gedeelte
hoorde bij de aanstelling van iederen nieuwen leeraar .
Nu brak echter voor hen het spannende oogenblik aan.
De eerste woorden van den nieuwen 1eeraar oordeelden zij
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van het hoogste belang voor hun eigen zeer nabije toekomst.
Father Finn las de belangstelling en de verwachting in hun
oogen en al voelde hij niet zoo 'n afkeer voor een gevoelige
en pijnlijk striemende rechtzetting van ergerlijke wanorde,
door de krachtige en geoefende hand van Father Tehan toegediend, toch wilde hij met deze jongens iets nieuws probeeren en hij vertelde ongeveer het volgende aan de verbaasd
luisterende boys:
- Wel jongens, deze dag is dus de eerste dien we samen
zullen doorbrengen en zoover ik merken kan, zijn jullie
allemaal fijne kerels. Als jullie nu vandaag goed je best doet,
dan vertel ik het laatste halfuur een mooi verhaal.
En heel de klas stemde geestdriftig en blij in. Deze dag
studeerden de jongens voor 't eerst van hun leven en deden
werkelijk hun best om den uitleg van hun nieuwen leeraar
te volgen. Klokslag half vier, begon Father Finn de geschiedenis van Oliver Twist. De jongens dreven weg uit de
dompige klas, naar de wonderbare vertelwereld van Dickens.
En iederen dag kende hetzelfde pro ga mme een eender
succes. Zoodat de klas, ieder die haar vroeger meegemaakt
had, stom verbaasde.
Na eenigen tijd merkte hij dat vijf en negentig procent van
zijn jongens doortrapte leugenaars waren. Ook dit gebrek
wist hij te overwinnen door de blijken van vertrouwen die hij
hun gaf, al kwam hij in den beginne zeer dikwijls bedrogen uit.
Toen er een week voorbij was, kwam een jongen terug uit
de infirmerie zijn plaats opzoeken in de klas. Hij was berucht
om zijn gewaagde en stoutmoedige streken. In zijn laatste
gevecht kwam hij echter in botsing met een sterkeren dan
hij en viel met zijn hoofd zoo ongelukkig tegen den muur aan,
dat hij voor veertien dagen moest verhuizen naar de infirmerie, om weer op zijn verhaal te komen.
Deze kon zijn oogen niet gelooven, toen dat ongewone
braafdoen van zijn vroegere spitsbroeders bleef aanhouden.
Hij wilde er zich in geen geval bij neerleggen en probeerde op
de steeds succesvolle wijze van vroegere dagen herrie te
schoppen.
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Pa ter Francil Finn -
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'- Miller, zei Father Finn heel rustig, hou je zelf als je
belieft in toom, als je niet wilt dat ik ernstiger maatregelen
neem.
Miller meende hetzelfde deuntje te herkennen van vroeger
en praatte lustig voort alsof er geen vuiltje aan de lucht was.
TOén barstte de bom.
- Miller, zei Father Finn, het spijt me zeer voor de klas,
want die telt alleen maar gentlemen behalve jij. Nu je trots
mijn waarschuwing toch doorgaat met de orde in de klas te
storen, gaat van avond de les gewoon door en vertel ik geen
verhaal.
Wanneer Miller een oogenblik meende door de jongens
geloofd en geprezen te worden, om zijn kranig verzet en zijn
durf, liet deze zelfbewuste eigenwaan hem gauw in den
steek, toen hij de woedende blikken van zijn makkers op hem
gericht zag.
Het bleef echter niet bij deze looze bedreiging en nauwelijks luidde de bel voor de interruptie of stevige handen
grepen vriend Miller bij armen en beenen, sleurden hem trots
al zijn spartelen en gillen tot bij de pomp en lieten hem na
twee minuten druipende als een drenkeling aan zijn lot
over.
Father Finn had tot hiertoe slechts zeer spaarzaam gebruik
gemaakt van de vriendelijke uitnoodiging van Father Tehan.
Toen een jongen zich eens erg nukkig toonde, stuurde de
leeraar hem ter verantwoording naar den prefect. Eén minuut
later kwam hij weer en kondigde triomfantelijk aan dat
Father Tehan afwezig was.
- Heel goed antwoordde Father Finn kalm, dan zal ik
zelf de zaak regelen.
De jongen werd wit als de muur en stotterde :
- Als 't U belieft, Father, zend U mij liever naar den
prefect.
En zoo wist Father Finn meteen, dat het voortaan overbodig was een jongen naar een hoogere autoriteit te sturen,
althans waar het zaken betrof, die zijn bevoegdheid niet te
buiten gingen.
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Dit eerste jaar was beslist een succes geworden voor den
jongen leeraar. Toch was hij niet voldaan over zijn omgang
met de jongens. Hij kon heel goed over de baan met de
jongeren, maar te vergeefs poogde hij in hartelijk contact
te komen met de oudere jongens.
Eén van zijn eerste dagen op St. Mary stuurde de prefect
hem naar de speelplaats, om den surveillant van de grooten
te vervangen. Er lag een dikke laag sneeuwen de jongens
leefden in 't vooruitzicht van een vrijen namiddag, waar niets
zou van terecht komen, als zij zelf voor geen pretje zorgden.
Zij begonnen zich alvast in twee kampen op te stellen en een
voorraad sneeuwballen op te stapelen voor de komende
groote dingen. Father Finn, die naar zijn eigen getuigenis,
slechts één ding wenschte : de klok te hooren luiden voor
het souper, wist niet wat te beginnen. Hij had reeds twintig
keer onrustig op zijn horloge gekeken ... er bleven nog ruim
twee uren over.
Hij wilde de jongens iets verbieden, maar wist niet
juist wat en nog veel minder hoe hij hen moest aanspreken.
Daar vlogen de eerste sneeuwballen te pletter tegen den
muur. Een jongen kreeg er een vlak op zijn neus en liep
grinnikend naar de pomp. Dit werd het signaal voor een
algemeenen aanval. Enkele verloren projectielen suisden
vervaarlijk dicht om de ooren van den surveillant. Father
Finn die de jongens heelemaal niet kende, meende ten onrechte dat ze het op hem gemunt hadden. Om zijn schuchterheid te verbergen tegenover deze jonge mannen, nauwelijks
één of twee jaren jonger dan hij, viel hij uit in tamelijk
barsche woorden. De jongens keken oprecht verbaasd en
begrepen waarlijk niet, waarom de surveillant ineens zoo
woedend werd, om een spel dat reeds een half uur aan den
gang was. Zij voelden zich gekrenkt en onrechtvaardig
behandeld. Eenigen glimlachten om het dwaze van de situatie
en uit pure verlegenheid. Father Finn meende dat de jongens
weerspannig waren en weigerden zijn gezag te erkennen, iets
waar zij in de verste verte niet aan dachten 2.
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Zoo bleven ze ieder op hun hoede en bewaarden tegenover
elkaar een pijnlijk wantrouwen.
En nu, één jaar later, benoemde Father Coppens, sedert
enkele weken Rector van St. Mary, hem tot eersten surveillant van de grooten. Zijn vroegere geestelijke leidsman kende
hem als geen tweede en hield hem voor de meest geschikte
man, om dezen verantwoordelijken post te bezetten.
SURVEILLANT EN HERVORMER

De nieuwe Rector, een fijn jongenskenner en hartelijk
jeugdvriend, besloot het college aan te passen aan den boy
van het nieuwe Amerika, zooals deze met zijn gebreken en
hoedanigheden, uit de snel groeiende en modern ontwikkelde
steden, als een nieuwe boy van een nieuw land op het college
arriveerde.
De hervormingen door Father Coppens doorgevoerd en
met de hulp van Father Finn verwezenlijkt, bleken zoo goed
aan de jongens aangepast, dat ze nog immer als een kostbare
traditie op St. Mary leven. De processionneele wandelingen
in stramme rij en onder het waakzame oog van de surveillanten waren vreeselijk gehaat door al de vrijvoelende jongAmerikaansche geslachten. Eindelijk werden zij dit jaar
definitief afgeschaft. Al wie een goed maandrapport veroverd had, mocht voortaan, mits voorafgaandelijke toelating
van den surveillant, vrij de speelplaats verlaten.
Deze radikale omwenteling bracht echter de privilegies
van jagers, stalknechten en reftermeesters leelijk in 't gedrang. Hun vroegere vrijheid werd er door beknot en zelfs
vernietigd. En daar zij voor een groot deel behoorden tot de
minder fijne kerels van 't college, die de meest voordeelige
postjes met gangster methodes hadden weten te bemachtigen,
gebeurde het wel meer dat zij dit jaar huisarrest hadden, waar
zij vroeger een uitsluitend voorrecht konden laten gelden.
Deze omstandigheid bezorgde den surveillant heel wat
vervelende namiddagen.
Father Coppens opende dit jaar ook een rooksalon, waar
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de jongens op bepaalde uren rustig een sigaret konden
rooken, mits een geschreven toelating van hun ouders aan
den prefect voor te leggen.
De meeste jongens van St. Mary waren door en door
katholiek, zij leefden ook van hun geloof en staken hun
overtuiging niet op zak. lederen Zondag gingen zij allen te
Communie - een zeer mooie prestatie in een tijd waar het
decreet van de dagelijksche Communie van Pius X nog niet
verschenen was. Tom Playfair en Percy Wynn bijvoorbeeld
toonen zich vurige propagandisten van de Communie op
de eerste Vrijdagen. Na het diner brachten heele groepen een
trouw bezoek aan 't Allerheiligste en wanneer het Angelus
klokje klepte viel het spel onmiddellijk stil en de jongens
baden met diepe vroomheid de « Boodschap van den Engel
aan Maria ».
St. Mary kreeg dit jaar zooveel nieuwe jongens te verwerken, dat het aantal ver uitsteeg boven ieders verwachtingen. Dit evenement wordt herdacht in Harry Dee, waar
Quip al dansend en jubelend aan Tom Playfair vertelt, dat
Harry de tweehonderd-vijftigste is. Waarop heel de troep het
huis inrent, recht naar de kamer van den Rector. Percy Wynn
houdt er een mooie speech en krijgt een hal ven dag vrij om
deze gebeurtenis te vieren.
Vele jongens waren in groep overgekomen van een internaat uit een andere streek en zij brachten gewoonten en
opvattingen mee, die op St. Mary niet thuis hoorden. Ook
van degenen, die vroeger wegens hun opstandig karakter
van 't college verbannen waren, kwamen er enkelen terug,
met veel mooie beloften en weinig goeds belovende kameraden.
Natuurlijk meldden zich ook vele flinke jongens aan, voornamelijk uit Cincinnati en St. Louis.
Met deze gevarieerde bemanning stak Father Finn bij
't begin van 't nieuwe schooljaar van wal. De klassen waren
nog geen week aan den gang of de surveillant merkte, hoe
de jongens zich vanzelf in twee groepen scheidden: de flinke
kerels die studeerden, speelden en baden zoo als het hoorde
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en op wie men ten allen tijde staat mocht maken en een
bende jongens, die alle vertrouwen dat in hen gesteld werd
telkens en telkens weer beschaamden. Zij stonden onder aanvoering van vier of vijf heethoofden, die reeds in vorige
jaren om hun minderwaardige houding uit het college
werden geweerd.
Father Finn sprak hierover met zijn voorganger en kreeg
weldra de vaste overtuiging, dat de invloed van deze jongens
het koste wat het wilde diende gebroken te worden, vóór er
eenig kwaad was geschied.
Hij besprak het geval met den Rector. Deze, een optimist
als alle heilige menschen, zag de zaak niet zoo somber in en
meende dat de surveillant wat overdreven hard van stapel
liep en dat hij de jongens gedurende eenige weken de kans
moest geven om zich te herpakken. Father Finn liet zich
overtuigen en deed zijn best om de twee groepen met elkaar
in contact te brengen. Maar het ingevoerde maandrapport,
met de privilegies aan een eerekaart verbonden, splitsten
definitief de twee groepen. De links georiënteerden groeiden
weldra uit tot een volledige gangsterbende. Zij opereerden
met groote sluwheid en stoutmoedigheid en plaagden den
surveillant met hun tergende geheimzinnigheid. Wanneer
zij een spel of een lokaal bezet hielden, werd ieder die niet
tot den « gang » behoorde, stelselmatig geweerd. Overal
waar de « rechtschen » zich in de minderheid bevonden, liep
het uit op een vechtpartij en het gezag van den surveillant
en van de leeraars werd zooveel mogelijk tegengewerkt en
gekelderd.
Met al deze feiten voor oogen, waagde Father Finn een
tweede poging bij den Rector. De brave man kon het niet
van zich verkrijgen dit alles zoo somber in te zien en hij verkoos de zaak aan de Goddelijke Voorzienigheid over te laten.
Toen Father Finn niets vorderde en hij bepaald wist, dat
sommige jongens een nadeeligen en slechten invloed op hun
betere makkers begonnen uit te oefenen, besloot hij de zaak
voor te leggen aan den Provinciaal. Father Coppens vond het
uitstekend en de oude en eerbiedwaardige kloosterling toonde
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zich een echt Jezuïet, wanneer hij aan zijn zeer jongen medebroeder glimlachend antwoordde :
- Ga je gang, Father Finn. Wanneer je werkelijk denkt
deze zaak te moeten bespreken met den Provinciaal, dan zal
ik de laatste zijn om je tegen te houden.
Father Higgins, die Father Finn bij zijn tweede intrede
in de Compagnie zoo vriendelijk had ontvangen, las den brief
met aandacht en vond het de moeite waard om zich persoonlijk naar St. Mary te begeven. Hij riep Father Finn op zijn
kamer, aanhoorde tot in de détails de uiteenzetting van de
meest typeerende misslagen van de bende en vroeg een volledige lijst van de jongens, die volgens de meening van den
surveillant absoluut moesten geweerd worden. Father Finn
overhandigde hem de namen van vijftien à twintig jongens
en de Provinciaal beloofde er met den Rector over te spreken.
Toen hij dienzelfden dag, na het vertrek van den Provinciaal,
op de kamer van Father Coppens ontboden werd, was hij
overtuigd, dat de zaak bij het oude zou blijven. Father
Higgins kon immers bezwaarlijk een Rector in 't ongelijk
stellen tegenover een surveillant. Welk was echter zijn verbazing toen Father Coppens hem zei :
- Wel, Father Finn, hebt U de lijst van de jongens
welke U gevaarlijk acht voor de goede orde en de vroomheid
op 't college?
En toen hij de namen doorloopen had voegde hij er aan toe.
- Vanaf dit oogenblik hou je die jongens streng in 't oog
en de eerste keer dat er wat aan mankeert, gaan ze d'er uit.
Dit gesprek beteekende voor Father Finn een overwinning.
Toch was hij niet zoo blij als het wel had moeten lijken. Hij
had zijn gedachte doen triomfeeren, maar tegelijk had hij ook
van Father Coppens een voorbeeld gekregen van echte nederigheid en soliede deugd. De man bleef even vriendelijk en
hartelijk als te voren en in niets liet hij merken, dat hij zich
miskend voelde in zijn goedheid of gekrenkt in zijn gezag.
En de jonge surveillant wist niet wat hij het meest bewonderen moest: de nederigheid en de gehoorzaamheid van zijn
overste of de klaarheid en zekerheid van oordeel, waarmee
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de Provinciaal deze zaak uitgemaakt had, alleen bedacht op
het goed van de jongens.
Hij twijfelde er geen oogenblik aan, dat hij in dit geval ver
de mindere bleef van zijn Rector, niettegenstaande zijn
« overwinning ».
Tegenover de jongens beging hij nog een geweldigen flater,
toen hij publiek vertelde, wanneer de kopstukken van den
« gang » doorgezonden werden, dat hij dit van de oversten
verkregen had. Wat de overige bendeleden maandenlang
weerhield, om hun vertrouwen te schenken aan dezen surveillant, die hun makkers bij 't bestuur van 't college verklikt had.
In alle geval de goede geest in de afdeeling was gered en de
meeste meeloopers van links draaiden stilaan bij. Velen onder
hen bleken zeer geschikte kerels te zijn, nu zij beroofd waren
van hun leiders. Father Finn onthield het als een wijze en
kostbare les voor later, hoe het hem gelukt was een heele
groep te winnen, alleen door den invloed van de leiders te
neutraliseeren 3.
Zijn surveillantenleven bracht mee, dat hij van den morgen
tot den avond en van den avond tot den morgen bij de jongens
bleef. 's Avonds als zij naar bed gingen, zat hij aan zijn lessenaar, te midden van de onafzienbare rij bedden langs den
muur. De braafste jongens, een veertigtal, sliepen samen in
een kleinere zaal, die uitgaf in de groote. Zij waren er toevertrouwd aan de mildere strengheid van den tweeden surveillant. Wanneer in de eerste weken zijn strijd met den
« gang » op zijn hevigst woedde, kon hij wel eens, totaal
ontmoedigd, pijnlijk zitten denken naast zijn bed, terwijl
de jongens zich klaar maakten voor den nacht. Hij was toen
nauwelijks twee-en-twintig en hij voelde zich tegen die groote
ruwe jongens, waarvan sommigen ouder waren dan hij zelf,
niet opgewassen.
Tot hiertoe was de orde en rust van de slaapzaal nog niet
gestoord geweest, toen op een octoberavond, bij 't inzetten
van de koude, er hier en daar eentje luidruchtig begon te
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hoesten. Onmiddellijk volgden er veertig, vijftig anderen.
Father Finn luisterde aandachtig en ontdekte er gauw één,
die zijn uiterste best deed om het lawaai zoo storend mogelijk te maken. De jongen was op het college gearriveerd, met
een groep door en door flinke jongens, het duurde echter
geen dag voor hij een nieuw en verdacht gezelschap ontdekte,
waar hij onmiddellijk als een vertrouwd kameraad werd
bij opgenomen.
Hieraan had de surveillant gauw en zoo goed als onfeilbaar de temperatuur van zijn nieuwen klant gemeten.
Deze trachtte nu de slaapzaal overhoop te zetten met zijn
storend gekuch. Fat.her Finn kon hem moeilijk straffen om
zijn hoestbui, daar hij waarschijnlijk een werkelijke of geveinsde verkoudheid als excuus zou aanvoeren en zijn veertig
à vijftig kuchende makkers ongetwijfeld tot borstwering zou
gebruiken.
Den volgenden morgen echter ontbood de surveillant
hem bij zich.
- Bob, zei hij, je hebt een leelijke verkoudheid te pakken.
Bob paste op zijn tellen en antwoordde:
- Inderdaad, Father, ik kan het niet helpen, dat ik gisteravond zoo moest kuchen, ik ben werkelijk zwaar verkouden.
- Ik heb het gemerkt, Bob, en daarom moet je vandaag
beslist bij den ziekenbroeder aanloopen om een drankje
in te nemen.
En Bob ging.
Father Finn was overtuigd, dat de jongen niet in het minst
verkouden was en dat hij heel zeker niet naar den ziekenbroeder gaan zou.
Toen de jongens dien avond de trappen opklommen naar
de slaapzaal, hield de surveillant hem aan de deur tegen met
de woorden:
- Wacht hier een oogenblik;Bob,ik4eb je wat te zeggen.
En toen de jongens in hun bed lagen en de eerste rust van
den komenden nacht neergleed over de slapenden, kwam
Father Finn naar buiten in de tochtige trapzaal bij Bob.
- Heb je den ziekenbroeder gesproken, vroeg hij.
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- Nn ... nee Father, stotterde de gevraagde.
- Dan staat je geval er bedenkelijk voor, hernam de doodernstige stem van den surveillant. Gisterenavond heb je de
jongens belet te slapen door je kuchen en als je me nu vertelt, dat je zwaar verkouden bent en toch geen drankje
ingenomen hebt bij den ziekenbroeder, dan zie ik mij verplicht je hierbuiten te laten wachten, tot de jongens ingeslapen zijn.
En toen de kerel zijn hoofd uitdagend in den nek wierp,
voegde Father Finn er sussend aan toe:
- Dit moet je niet opvatten als een straf, Bob. Aanvaard
het als een offer voor het goed van je makkers. Zoodra ze
slapen, kom ik je roepen.
Bob wachtte één uur in den
killen gang en toen de surveillant hem binnenriep, was zijn
kou gevlogen.
Dit was het einde van de
hoestbuigeschiedenis en het
werd Lente, vóór er nog iets
noemenswaardig op de slaapzaal gebeurde.
Op een warmen zaterdagavond in het voorjaar, toen de
jongens als naar gewoonte in
de weer waren met hun linnenzakjes, verliet de tweede surveillant om een ongekende reden
zijn post en de jongens die daar sliepen, de besten nog wel
van de afdeeling, begonnen met groene appels door de kamer
te rollen. Father Finn kon van op zijn plaats onmogelijk de
schuldigen ontdekken. Hij wandelde kalm in de richting
van de herrieschoppers en sloot alle ramen van de zaal. Het
werd weldra drukkend heet in de kamer en de jongens konden
den slaap moeilijk te pakken krijgen. Heel den nacht lagen
zij te draaien en te keer en in de zwoele atmosfeer van de
kwalijk geurende slaapzaal.
Father Finn was het zelf nooit heelemaal eens met deze
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soort straffen. Het stuitte hem tegen de borst, de goeden
tegelijk met de kwaden te laten boeten voor het misdrijf van
eenigen. Voor dit bepaald geval zag hij echter geen andere
oplossing en hij merkte, dat het kwaad er mee in de kiem
gesmoord werd.
Toch verveelde het hem op die manier te moeten optreden
en hij herinnerde zich een leeraar te St. Louis uit zijn eigen
schooltijd, die telkens de heele klas strafte als hij de ware
schuldigen niet ontdekken kon. Zekeren dag kregen ze een
verhandeling te schrijven van enkele bladzijden, om te
bewijzen, dat het rechtvaardig was, allen te laten boeten voor
het misdrijf van enkelen. En Father Finn kon zich nog heel
goed herinneren, dat hij met overtuiging en geestdrift het
tegenovergestelde standpunt verdedigd had.
Wanneer de jongens naar de klas gingen, begon hij ook
zijn lessen in de vierde moderne. Reeds een paar maanden
was hij leeraar van die klas en nog steeds vlotte het niet. Als
de les nauwelijks enkele minuten bezig was, wenschte hij
reeds dat het avond was. Hij kon maar niet uitvinden wat er
aan scheelde en zag de goede geest en de studieijver met den
dag afbrokkelen. Tot hij een paar weken vóór Kerstmis afgerekend had met al de leiders van den beruchten « gang »,
waartusschen zich twee jongens bevonden van zijn klas. Toen
deze vertrokken waren, veranderden de overblijvenden onmiddellijk van koers. De kwade hand die de anderen gevangen hield, lag gebroken. In wiskunde en Engelsch overtroffen zij weldra de stoutste verwachtingen van hun leeraar
en tegen 't eind van 't jaar, gold de vierde handel als een
modelklas op 't college.
Toch bleef dit jaar in zijn herinnering bewaard als het
zwaarste van zijn lange en gevarieerde loopbaan.
Wanneer hij 's avonds in de rustige stilte van de slaapzaal
te peinzen zat, voelde hij zich soms terneergeslagen en gedrukt, omdat hij niet breeduit, ruim, vrij en hartelijk met de
jongens kon omgaan. Na God en in God hield hij het meest
van zijn werk, van die jongens, die aan hem toevertrouwd
waren en aan wie hij zoo graag al het goed zou gedaan heb-
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ben dat ru)
1. En in die late uren, als zijn hoofd te suf was
om te bidden, las hij een paar hoofdstukken uit het Evangelie,
liefst over het lijden van Christus en daarna opende hij op
goed valle 't uit de Navolging Christi en luisterde naar de
bemoedigende stem van Thomas a Kempis.
Dit jaar bracht hem een rijke ondervinding en leerde hem
de hardheid van een leven in dienst van Christus. Hij bleef
echter 't woord van 't Evangelie indachtig: ({ Wie de hand
aan den ploeg slaat en het hoofd omwendt is Mij niet
waardig. » Hij dreef noor en zijn leven groeide onweerstaanbaar uit tot een succes.
Daar de afdeeling van de j~mgere internen buiten verwachting toenam, benoemden de oversten Father Finn tot eersten
surveillant van deze afdeeling en voldeden hiermee aan zijn
meest intieme en vurigste wenschen.
ZIJN LIEVELINGSBAANTJE.

Bij deze jongens voelde hij zich thuis. Hij begreep hun
innerlijk leven, met zijn klein egoïstische en heroïsch avontuurlijke aspecten en wederkeerig hielden al de boys van
hem om ter meest.
Vier noemt hij er bij hun naam als de erkende leiders van
hun overige kameraden: Joe Garvy, George Kister, Tom
Donnelly en Frank Conroy.
Welke rol spelen deze vier in zijn boeken?
Hij zegt van hen, dat ze ook buiten den blik van den surveillant absoluut te vertrouwen waren, dat ze vroom waren,
ijverig, plichtgetrouw en eerlijk bovenal, zonder in het minst
kwezelachtig te doen. Kister en Donnelly stonden als athleten aan den kop van de afdeeling en werden hierom door alle
jongens zonder uitzondering bewonderd en geëerbiedigd.
Conroy en Donnelly zijn vroeg gestorven. George Kister
en Joe Garvy werden Jezuïet.
Deze vier jongens vormden de kern van de afdeeling, zij
waren de levende band die allen samenhield 4.
Dit tweede jaar ontstond er ook een beruchte ({ gang » bij
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de jongeren. Het ging er echter op verre na niet zoo stout en
ruw toe als vorig jaar bij de grooteren.
In werkelijkheid heette de leider William Pitts en hij bracht
enkele makkers bijeen in den « Pitts gang ».
Father Finn hield veel van den jongen deugniet, omdat hij
steeds eerlijk bleef en zich nooit aan een verdiende straf zou
onttrokken hebben. Hij wachtte een gelegenheid af om hem
terug te winnen, zooals Father Middleton het hart van Tom
Playfair veroverde, nadat hij hem betrapt had op het rooken
van een sigaret, en Summers weghaalde uit een kring van
gevaarlijke makkers, door hem een wandeling toe te staan
naar het dorp, waar hij wegens zijn slecht rapport geen recht
op had.
De poetsen van vriend William deden niemand kwaad of
onrecht, hij trachtte alleen de boel flink op stelten te zetten,
om wat afwisseling te brengen in de saaie eentonigheid en
den gewonen sleur van iederen dag. Eens schilderde hij in
de studie, ten aanschouwe van al zijn makkers, maar ongezien voor den surveillant, neus en bovenlip bloedig rood.
Daarop vroeg hij met een verschrikt-komisch gezieht toelating om buiten te gaan, wat hem gereedelijk werd toegestaan,
en. voor heel den verderen avond bleef de plaats van M. Pitts
onbezet.
Op een avond toen de jongens naar bed gingen, wat in
volledige kalmte en strikt stilzwijgen gebeuren moest, merkte
Father Finn dat een jongen die zoo pas in zijn bed gleed er
als de bliksem weer uitwipte, terwijl een heele kliek begon
te giehelen. Een tweede plofte met ledikant en al, in een zwaren
bons tegen den vloer. Bij een derde waren de lakens in een
zak gevouwen, zoodat hij zijn bed opnieuw moest opmaken.
Den volgenden morgen keek de surveillant de lijst na van
de jongens, die den vorigen dag om een of andere reden de
slaapzaal hadden bezocht en hij ontdekte er gauw de oplossing van 't mysterie, toen hij den naam las van William
Pitts.
- William, zei hij, wat heeft je er toe aangezet, gisteren
de orde van de slaapzaal te storen?
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William kleurde lichtjes.
- Ik wilde slechts wat pret maken, antwoordde hij.
- Wel William, zei Father Finn, dan moet dat het laatste
pretje zijn dat je op de slaapzaal uithaalt, begrepen. Heb je
't goed begrepen, William?
- Ja;Father, knikte de jongen.
En toen hij merkte, dat de surveillant geen wraak wilde
nemen en hem alle straf kwijt schold, werden zij van dien dag
af goede vrienden 5.
Daar er in 't college zelf geen zwembassin bestond, gingen
de jongens onder leiding van den surveillant naar de Kawrivier. Op sommige dagen zakte het water zoo laag, dat er
nauwelijks een paar plaatsen te vinden waren met voldoenden diepgang. Andere keeren reikte de rivier tot buiten haar
oevers en bruiste ze als een bergstroom.
Father Finn met een anderen surveillant ging telkens met
de jongens mee. Zij waren zich zeer goed bewust van het
gevaar en samen met de jongens baden zij ieder en keer de,
litanie van Onze Lieve Vrouw, terwijl zij onder de hooge
dennen van het woud, met zachte stappen over den malschen naaldgrond voortmarcheerden. De jongens wisten
dat zij baden, opdat geen van hen iets kwaads zou overkomen.
Father Finn, die zelf een zeer goed zwemmer was, heeft
minstens zes of zeven jongens gered, toen zij naar de diepte
gezogen werden en geen slag verder konden zwemmen.
Zekeren dag sleurde de stroom drie jongens tegelijk mee. Ze
dansten en dobberden op en neer als kurken en worstelden
tevergeefs tegen de verraderlijke draaikolken. Father Finn
dook onmiddellijk in de rivier en bracht er één aan wal, hij
keerde snel terug en redde ook de tweede, toen hij voor de
derde keer terugzwom was de jongen in de diepte verdwenen. Alleen een borreling van het water liet de plaats
vermoeden waar hij gezonken was. De surveillant aarzelde
geen oogenblik en dook diep in het kolkende water. Na een
halven minuut zoeken en tasten in 't donker, greep hij den

78

drenkeling beet en den jongen voor zich uitduwend bereikte
hij veilig den oever 6.
En Father Finn dankte steeds de Voorzienigheid en Maria,
om hun bijzondere zorg, waardoor nooit een jongen in deze
rivier is verloren gegaan.
Hij kreeg stilaan een zeer groote handigheid om met jongens om te gaan. Heel erg kon hij bij hen nooit misdoen,
omdat zij onmiddellijk zijn eerlijk hart en zijn uitgesproken
wil om hen zooveel mogelijk goed te doen, duidelijk aanvoelden. Toch sloeg hij den bal wel eens mis, als ieder die met jongens omgaat. Daar hij echter te goeder trouw handelde, zag
hij zijn vergissing spoedig in en hij herstelde dadelijk zijn
fout. Bij hem kregen de jongens niet noodzakelijk en altijd
ongelijk. Hij wist hun persoonlijkheid te eerbiedigen en hij
vond het dwaas en onpaedagogisch jongens te willen opvoeden volgens papieren regels en reglementen, wanneer men
opzag tegen de moeite om de jongens in hun eigen leven te
begrijpen en te waardeeren.
Father Finn paste zich aan zijn jongens aan, om ze te
brengen waar hij ze hebben wilde en daar ligt heel het geheim
van zijn succes.
Niets hinderde hem zoo zeer, dan een jongen vóór zich te
hebben in de klas of in de studie waarmee hij niet in contact
kon komen. Uit eigen ondervinding wist hij hoe een jongen
hee1emaal kan gebroken worden, wanneer hij leven moet
buiten de sympathie van zijn leeraar.
Dit jaar kreeg hij een jongen in zijn klas met een innemend
voorkomen en nette manieren, noch op zijn werk noch op zijn
gedrag viel iets afte keuren, maar contact tusschen hen beiden
bestond er niet. De eenige keer en waarop het hem gelukt
was een paar woorden met den jongen te wisselen, voelde hij
duidelijk dat hij heelemaal naast de zaak had gepraat.
Halverwege 't schooljaar ontving Father Finn een brief
van diens vader. De jongen bekloeg zich bitter over zijn
leeraar en deze las met stomme verbazing hoe zijn leerling
al zijn goedgemeende woorden en beste bedoelingen ver-
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keerd interpreteerde. Father Finn schreef onmiddellijk een
brief terug, om de ware toedracht van de zaak te verklaren.
Per keerende post ontving hij een antwoord vol excuses,
waarin de man zijn oprechten dank betuigde voor den goeden
wil en de welgemeende hartelijkheid van den leeraar.
In deze stemming verliep het jaar en de jongen eindigde
met succes zijn studies op 't college, zonder dat Father Finn
er ooit in slaagde hem voor zich te winnen.
Er kunnen zoo wat veertig jaren overheen gegaan zijn, toen
op zekeren morgen de telefoonschel rinkelde op het bureau
van Father Finn, in de Xaveriusschool te Cincinnati. En de
stem van den jongen, waarmee hij het nooit had kunnen
vinden, noodigde hem uit om te lunchen. Hij was voor zaken
overgekomen naar Cincinnati en nu wilde hij volstrekt zijn
vroegeren leeraar terugzien. Father Finn nam de uitnoodiging aan en dien dag dineerden ze samen met nog een paar
andere heeren uit de meest vooraanstaande kringen van de
stad, in het Sinton Hotel. De jongen was uitgegroeid tot een
fijn en hoogstaand man. Zijn blik was open, vrank, vrij en
eerlijk als de zon. Zijn eerlijkheid voelde zelfs veel delicater
aan dan die van zijn gezelschap en de belangrijke zaak
waarvoor hij naar Cincinnati gekomen was stokte om deze
reden.
De jongen die naast Father Finn geleefd had als een
vreemde, stond nu bekend als een der meest geroemde beeldhouwers van Amerika: Gutzon Borglum. En de leeraar door
ondervinding wijs geworden, begreep nu het wondere van
dezen jongen en van alle andere jongens van zijn soort, die
met een artistennatuur begaafd, immer wezensvreemd staan
tegenover de stramme tucht en de methodische lessen van
een schoolsch onderricht. Hun natuur is te rijk, om niet in
opstand te komen tegen zoo 'n beperkte en enge vorming. Zij
zijn niet als de andere jongens en zij kunnen onmogelijk
aarden op een college en nog minder op een internaat.
Toch bleef de man Father Finn zeer dankbaar omdat hij
dit artistentemperament, ook al konden zij elkaar toen niet
begrijpen, nooit had gekweld of gebroken.
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Gelukkig waren de moeilijkheden niet altijd even gecom~
pliceerd.
Bij 't begin van een nieuw schooljaar meldde zich een jongen aan uit New-Mexiko, een kalme, stille natuur, zeer solied
gebouwd, met een buitengewone lichaamskracht begaafd.
Tegelijk verscheen ook in St. Mary een jongeman met vele
goéde hoedanigheden, maar tevens met een paar zeer hinderlijke gebreken. Hij droeg den mooien bijnaam van « Zeven
Dollars ) en hij hield veel van pochen en zwetsen.
Het lot wilde, dat hij den Mexikaan uitkoos tot mikpunt
van zijn overdreven geestigheden. lederen dag ontdekte hij
iets nieuws om den jongen te vervelen. Hij wilde en hij zou
hem uitdagen tot een gevecht. Al de jongens volgden met
spanning de gebeurtenissen en het spel vlotte niet meer,
omdat niemand een round wilde missen van den belangwekkenden match, die ieder oogenblik kon losbarsten als
een zwaar dreigend onweer. De jongens bespraken met
technischen kijk en passie de kansen van de beide kampioenen en zij verwedden op de overwinning van hun favoriet
het dessert van een heele week.
« Zeven Dollars ) hield de zaak levendig op gang en vertelde
aan ieder die 't hooren wilde, wat hij van plan was, den
eerste keer dat hij den Mexikaan kon te pakken krijgen.
Father Finn vond dat de zaak nu lang genoeg aansleepte
en op een morgen, terwijl de jongens ontbeten, noodigde hij
de twee kampioenen uit op het sportterrein. Hij zelf bracht
een paar stevige knapen mee die zich heelemaal thuis voelden
in alle soort worstel- en vuistgevechten.
Toen ze allen samen stonden op het veld, richtte Father Finn
den volgenden merkwaardigen speech tot « Zeven Dollars ).
- Met: al je geklets van de laatste dagen hinder je het spel
van de afdeeling. Je beweert dat je met dezen jongenman een
zaak uit te maken hebt zonder pardon. Hij heeft zich immer
rustig en correct gedragen, maar jij bent me wat te breedsprakig uitgevallen. Nu heb je lang genoeg verteld aan Jan en
alleman, dat je de mak wilde uitvechten. Vooruit nou, je
krijgt je kans. Trek je jas uit.
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- Boys, ging hij verder, zich naar de twee andere jongens
keerend die hij meegebracht had, jullie bent hier om te zien
of alles « fair play ) gebeurt. Deze jongelui hebben een rekening te vereffenen en zij willen ze vereffenen ééns en voor
altijd. Jullie zult beslissen wie er wint.
Toen « Zeven Dollars ) zag, dat het ernst werd en hij een
partijtje zou moeten leveren waar harde klappen dreigden
te vallen, zonder publiek om hem te bewonderen en aan te
moedigen, terwijl de andere hem misschien in een eersten
round knock-out zou slaan, haastte hij zich om terug te
krabbelen vóór het te laat was.
- Father, zei hij, ik heb dat vechten nooit ernstig gemeend.
- Zoo, heb je dat niet?
- Wel, ging de surveillant onverstoorbaar verder, dan
wordt deze zaak als afgedaan beschouwd. Deze jonge
Mexikaan heeft zich tot hiertoe steeds een gentleman getoond
en heeft nooit om een gevecht gevraagd. Maar als jij nog ooit
je mond open doet om een woord te reppen over vechten,
dan vertellen deze twee jongens en ik zelf je geschiedenis
aan wie 't hooren wil. En nu ingerukt.
« Zeven Dollars ) leerde van dien dag af beter zijn tong
te bedwingen en de kalmte keerde meteen terug in de
afdeeling 7.
MEESTERWERK EN FLATERS.

Het volgend jaar vertrok Father Finn naar Cincinnati als
leeraar van de vierde. Hij had nog nooit zooveel pientere en
wakkere jongens bij elkaar gezien. Vurig en moedig als jonge
leeuwen bij alles wat ze aanpakten, vasthoudend in hun studies op het fanatieke af, en daarbij allen met den onverzettelijken wil bezield iets in hun leven te verrichten dat de moeite
waard was. Wanneer de leeraar 's morgens met de les begon,
voeren zij dadelijk onder vollen stoom. Soms schrok hij zelf
van de energieke spanning, waarmee de jongens alles aanpakten en volvoerden.
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Af en toe onderbrak hij dus de les, om de jongens niet
boven hun krachten te vermoeien, en in een ommezien
veranderde deze vlijtig en stug studeerende klas in een completen heksenketel. Wanneer het zoo enkele minuten geduurd had en de jongens hunne opgehoopte zenuwachtigheid
hadden kunnen ontladen, volstond het, dat de leeraar zei :
- Afgeloopen, jongens, terug aan 't werk. En onmiddellijk herwon de klas hare woestijnachtige kalmte en rust.
Met dit staaltje toont Father Finn, dat er meer tucht in
zijn klas heerschte en zijn gezag steviger stand hield, dan bij
sommigen van zijn strengste collegas het geval was.
Wanneer iemand aan de jongens nooit een pretje toestaat,
omdat hij niet zeker is er op tijd en stond een eind te kunnen
aan maken, dan dient al zijn strengheid alleen om zijn eigen
schuwheid en gemis aan gezag te bemantelen. Volgens
Father Finn heeft Pater Rudolf Meyer de beste definitie
van tucht gegeven, die hij zelf naar best vermogen immer
heeft toegepast :
- Je hebt in je klas perfekte tucht, als je met je jongens
doen kunt, wat je verkiest.
Dikwijls liet hij de klas alleen, om wat te wandelen in den
gang. Dan plaatste hij zijn bonnet op een stok voor het raam
van de deur om de jongens den indruk te geven, dat hij vlakbij stond. Dit deed hij niet om de orde in de klas te waarborgen, maar omdat hij het leuk vond de jongens eens beet
te nemen.
Trots zijn sympathieken kijk op de jeugd beging hij toch
een paar flaters, die hem zeer ongelukkig stemden toen hij
zijn fout merkte.
In den beginne noemde hij de jongens weleens met hun
bijnaam, meenende ze hierdoor vertrouwelijker te stemmen.
Wanneer zij een briefje doorstuurden aan hun vrienden, onderteekenden zij meestal met: « Je liefhebbende Papy » of
« Je toegenegen Zeven Dollars » of « Je eeuwig trouwe
Satan » en hiermee gaven zij te kennen, dat zij door hun
makkers met dien naam wilden aangesproken worden. Maar
wanneer een overste dien naam gebruikte, voelden de jon-
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gens zich gekrenkt en vernederd. Deze titel mocht uitsluitend
genoemd worden onder gelijken. Met zijn gewone tact leerde
Father Finn heel gauw, de jongens ook op dit punt te
eerbiedigen.
Een anderen keer maakte hij een zwaardere fout, toen hij
voor 't eerst leeraar was van de zesde latijnsehe. Uiterlijk
waren het allemaal knappe jongetjes, met fijne manieren,
vriendelijk en aangenaam in den omgang. Toch marcheerde
de klas niet naar zijn zin en hij voelde zijn invloed te pletter
loopen tegen een onzichtbaren muur. Hij trachtte met alle
mogelijke middelen na te speuren wat er aan scheelde en
stond stom verbaasd toen hij het eindelijk ontdekte. De
jongens beweerden, dat hij er boutjes op na hield en terwijl
zij onder elkaar niets anders bepraatten, repten zij er met
hem geen stom woord over.
Toen hij zichzelf peilde, om de waarheid van deze beschuldiging aan zijn daden te toetsen, kon hij zich niet totaal vrij
pleiten van alle schuld. Voor sommige jongens had hij
inderdaad een ruimer belangstelling getoond en de anderen
hadden dit opgemerkt. Hij zou wel als excuus hebben kunnen aanvoeren, dat zij speciaal aan zijn goede zorgen waren
toevertrouwd. Niemand kon hem dus eenige onrechtvaardigheid verwijten, de schijn alleen was tegen hem. En toen
begreep hij dat het niet volstond voor een leeraar of surveillant in feite en innerlijk rechtvaardig te handelen, hij moest
zich ook als zoodanig uiterlijk tegenover de jongens voordoen.
Wanneer hij dit alles ernstig en kalm overwoog op 't einde
van 't jaar, kwam het hem ook te binnen, dat hij zijn oversten om deze klas gevraagd had. En vanaf dezen dag maakte
hij het vaste besluit, nooit meer eenig werk af te dwingen,
omdat hij het nuttig of aangenaam vond voor zichzelf. Hij was
overtuigd dat Gods beste zegen alleen rusten kon op een
werk dat de Heer zelf in zijn Voorzienigheid voor hem
bestemd had.
De Rector deelde ongetwijfeld dezelfde opvatting, toen
hij den overmoed van den jongen leeraar wat afkoelde, door
hem duidelijk aan te toonen hoe hij de jongens door zijn
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favoritisme ontstemd had. Hij rondde zijn woorden niet
af en Father Finn verliet de kamer van zijn overste met een
droef hart, maar een kostbare les rijker. De droefheid hield
niet lang aan. De les bleef hem immer bij.
Jaren later werd hij voor een paar maanden naar 't college
geroepen om een zieken leeraar te vervangen. Tot zijn groote
verbazing ontdekte hij in deze klas een slechte geest. De
jongens toonden zich jaloersch en achterdochtig. Father Finn
speurde enkele dagen nauwgezet en ontdekte weldra de
oorzaak van alle miserie.
In de klas zat op de voorste rij een keurig jongetje, in voorkomen en wetenschap de onbetwiste meerdere van zijn
makkers. De vorige leeraar was erg in zijn schik met het
knappe kereltje en stak zijn voorkeur niet onder stoelen of
banken. Dit maakte de jongens kregelig en onhandelbaar. De
oplossing lag voor de hand. Father Finn behandelde het
jongetje koudweg en uit de hoogte. In normale omstandigheden zou hij zijn handelwijze wreed hebben gevonden. Nu
bleek het een noodzakelijke medicijn. Na een paar weken
bleef er van de onwillige houding bij de jongens geen schijntje
over, de klas marcheerde uitstekend en het lieve jongetje
werd écht populair.
Met al zijn goeden wil schoot hij soms het doel voorbij, als
toen hij in zijn eigen klas een dergelijk begaafd jongetje
kreeg: lessen steeds perfekt gekend, werken tot in de puntjes
verzorgd, gedrag uitstekend, vlijt onverbeterlijk. Willen of
niet moest de leeraar van zoo 'n jongen houden en de jongen
zelf stond in bewondering voor zijn leeraar. Nu liet Father
Finn zich door de gekende voorbeelden zóó beinvloeden, dat
zijn nuchter en evenwichtig verstand dit keer troebel begon
te zien en hij een gelegenheid zocht om aan heel de klas te
toonen, dat zijn voorkeur naar geen enkelen jongen uitging,
hoe begaafd en knap hij ook wezen mocht. Eindelijk meende
hij de kans klaar te zien en om een futiliteit snauwde hij den
jongen zoo brutaal af, dat hij er nooit meer in slaagde het
gebroken vertrouwen terug te winnen.
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Zoo 'n feitjes bedroefden Father Finn uitermate, omdat
niets hem zoozeer aan 't hart lag als het goed van de jongens.
Na die zware en schoone collegejaren, waarin hij zijn ziel
zoo geheel en al sympathiek afstemde op het frissche en
blije leven van de jeugd, oordeelden de oversten dat zijn
gezondheid nu sterk en stevig genoeg was om zijn studies
voort te zetten en Father Finn verliet St. Mary met een
tikje heimwee in zijn hart.
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IV. -

HET « FAIR-PLAY )} VAN EEN ZIEK MAN

Na een schooljaar overloopend van ijver en studie, verdienen niet alleen de jongens een flinke en frissche vacantie,
maar ook de leeraars en surveillanten. Om tot het laatste
oogenblik fit, blij en wakker met de jongens te kunnen omgaan, voelen zij zich in die dagen als bogen, die tot brekens
toe gespannen worden. En nu alles alweer voorbij is en het
college verlaten ligt, verlangen zij naar rust, om hun opgehoopte moeheid, als zware en pijnlijke pakken, langs armen
en beenen te laten afglijden.
Voor dit doel had de Provinciaal van de Missouri provincie een villa tot zijn beschikking gekregen, vlak bij
een meertje, te midden van
de bosschen, ver van de steden, als een oase van stilte in
een woestijn van rust.
Hier zouden de Jezuïetenleeraars van de verschillende
colleges veertien dagen samen
leven in Gods glanzende zon,
vrij van zorgen in den bloeiend schoonen tuin van zijn
natuur.
Het was in deze zomervacantie, dat Father Finn den titel
verdiende van « eenzame visscher ». De karpers en zilverbaars verdrongen zich letterlijk in het groenachtig schijnende water. Waarschijnlijk was het dus niet zoo 'n heel
groote kunst, om een paar vischjes aan den haak te slaan.
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Laten we echter niemand te na spreken voor we hem aan
't werk hebben gezien.
Toen Father Finn er den eersten dag mee begon, toonde
hij zich nog een novice in 't vak. Heel zijn kennis en materiaal
beperkten zich bij het hoog noodige : een roede, een snoer,
een paar korrels lood, een dobber en een krinkelenden worm.
Waarschijnlijk beschreef hij niet zoo 'n heel vreemde en
fictieve persoon, wanneer hij Percy Winn bij Tom Playfair
in de leer stuurde, om door dezen onderwezen te worden in
de gewone knepen van het visschersbedrijf. Waarschijnlijk
heeft hij ook het eerste bliekje van zijn leven, hoog in de
takken van een esch of een wilg geslingerd, in de meening
dat hij een snoek van tien pond aan den haak had.
Van één tafereel, zooals het beschreven staat in Claude
Lightfoot, weten we zeker dat hij het hier zelf beleefde.
Het gebeurde zóó. Tegen den avond voeren de {< beste »
visschers, zooals gewoonlijk samen uit in één bootje. Father
Finn met nog drie andere verwoede hengelaars. Met zorg
en overleg werd de geschiktste plaats uitgekozen en als wijde
stralen, onbeweeglijk naar de vier windstreken gericht, staken
zij hun stokken overboord en staarden ernstig als bij de
verbetering van een grieksch thema, met strakken onbewogen
blik, naar de raode koppen van hun licht op en neer deinende
dobbers.
Opeens schoot het snoer van Father Finn met al wat er
aan en bij hing zoo krachtig, plots en resoluut de diepte in,
dat de stok hem bijna uit de handen glipte. Hij gaf een luiden
kik van 't onverwachte schrikken, zoodat de drie andere
gepatenteerde visschers nijdig over hun schouder keken, om
deze hoogst misplaatste stoornis. Maar toen zij hun medevennoot op zijn knieën in de boot zagen liggen, zijn beide handen
krampachtig om de kromgebogen roede geklemd, vergaten
zij hun eigen dobbers en begonnen alle drie met gedempte
stem, om ter best en om ter meest raad te geven.
Juist kwam er een tweede bootje in zicht en onmiddellijk
merkte de opvarende bemanning, dat er wat bijzonders aan
den gang was. Onze vier knappe hengelaars begrepen insge-
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lijks, dat hun goede naam op het spel stond en Father Finn
begon krachtig en zeker zijn snoer uit het water te halen,
terwijl zijn collegas gereed zaten, om den geweldigen visch
bij de vinnen te grijpen, wanneer hij tusschen hemel en aarde
hangend, nog zou trachten te ontsnappen. Na een paar minuten angstig zwoegen, zwaaide hij wild klappend met zijn
staart boven water, tot een kunstig manreuver hem behendig
binnen boord wipte. Father Finn schatte met kennersblik
zijn gewicht en vond hem groot genoeg om er een belangwekkend verhaal over op te hangen aan oude tantes en grootmoeders, belust op sensationneel nieuws. Nu kwam het er
echter op aan hun succes brandend heet te houden tegenover
de tweede boot en zoo mogelijk een krachtigen professioneelen naijver los te slaan.
Daarom haakten zij ongeveer alle tien minuten, denzelfden
zwaren ouwen heer, den patriarch van het meer, aan één van
de vier lijnen. De visschers in den anderen boot merkten
niets van de grap, zoo waren zij bekommerd om het wreken
van hun eigen visscherseer. Zij zouden alles gegeven hebben
om minstens een even grooten sinjeur boven te halen.
Telkens zij in den eersten boot hun wonderbare vangst
binnen boord trokken, zorgden zij er voor voldoende lawaai
te maken, om de anderen van hunnen nieuwen triomf en
herhaalde geluk op de hoogte te brengen. Toen zij in den
laten avond naar huis roeiden, hadden zij hetzelfde beestje
negen keer opgetrokken 1.
Omtrent deze episode in Claude Lightfoot verhaald, schreef
een criticus uit Engeland, dat Father Finn dit stukje gestolen
had uit een ander boek Handy Andy van Charles Lever.
Inderdaad, komt er een dergelijk verhaal in dit boek voor.
Mogen we echter niet veronderstellen dat beide schrijvers
éénzelfde avontuur zouden beleefd hebben en dat zij het
zonder van elkaar af te schrijven in dezelfde richting in een
van hun boeken uitwerkten?
Father Finn hield er in de vacantie een zeer regelmatige
dagorde op na. Hij wilde tegelijk de vermoeienissen van het
afgeloopen schooljaar overwinnen en krachten verzamelen
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om sterk te staan in de komende harde studiejaren. Het kwam
er nu op aan, zich zoo frisch mogelijk te voelen, om geen
verderen tijd te verliezen met gedwongen rustperioden in
dezen langen tocht naar wetenschap en heiligheid, waar zijn
priesterschap de bekroning van zou worden.
Na het ontbijt roeide hij een eindje het meer op en vischte
tot elf uur, daarna keerde hij terug naar huis, hield een half
uurtje geestelijke lezing, gevolgd door een kwartier gewetensonderzoek, om de training van de ziel niet te remmen in de
rust van het lichaam.
Na het diner zaten alle vacantiegangers een uurtje genoeglijk samen op het terras van hun villa en genoten van de
heerlijke zon en een geurig kopje thee. Het meertje lag te
flikkerflonkeren in den warmen adem van den stillen middag.
Weldra werd ook het hee1e huis stil en eenzaam.
Op zijn kamer las Father Finn een van zijn geliefde boeken,
tot de stille, kalme rust hem ook te pakken kreeg en hi j den
namiddag met een zoet en verkwikkend slaapje afrondde, als
een minieme vergelding voor de vele uren van waakzaamheid en zorg, die den nacht van een surveillant soms grillig
en spookachtig maken, als van een schildwacht in eerste linie.
Wanneer de bel het einde luidde van deze ongewone oefening, hielden de meesten een krachtig zwempartijtje in het
meer, om die verlammende slaperigheid met één zwaai af
te schudden. Father Finn was hier natuurlijk in zijn element.
In alle sport voelde hij zich thuis, maal' zwemmen en turnen,
liefst een beetje gevaarlijk turnen, bevielen hem het meest.
Father Daniel Lowry, zijn beste vriend uit hun collegetijd
te St. Louis, was in één stuk met zijn studies doorgegaan en
terwijl Father Finn nog altijd aan den drempel stond, was
hij zoo goed als klaar en vervulde op de villa, tot ieders tevredenheid, het ambt van superior. De jonge en sympathieke
overste deed al het mogelijke, om zijn vroegeren vriend in
uitstekende conditie naar Woodstock te sturen.
IN DEN BAN DER WIJSHEID.

Woodstock lag één uur rijden van Baltimore, oorspronke-
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lijk de grootste en meest nijvere stad van Amerika. Het college
lag op een heuvel en beheerschte van daar heel den omtrek.
Hier kwamen de Jezuïeten van de provincies van New-York,
Maryland, Missouri, New-Orleans en Californië samen, om
philosophie te studeeren. Ook vele buitenlanders uit ZuidAmerika en Europa volgden er de lessen.
Father Finn had reeds veel over dit huis gehoord. Wanneer
hij gedurende zijn collegejaren soms om één of ander verlegen
zat, of vermoeienissen en zorgen hem drukten en hij zijn
beklag maakte en troost ging zoeken bij een paar oudere
collegas, die alle moeilijkheden met een eeuwigen glimlach
uit de baan ruimden, zeiden deze jonge, wijze mannen hem:
- Heb nog wat geduld, tot je in Woodstock bent, daar
zullen ze je enkele knepen bijbrengen, waardoor je zult
leeren op een college je man te staan.
Al waren deze woorden van weinig onmiddellijk nut, hij
knoopte ze goed in zijn ooren, om niet onvoorbereid in dit
huis van geleeràheid en wetenschap aan te komen.
Nu was het zoover, en over St. Louis ging de reis naar
Baltimore.
In zijn geboortestad kreeg hij een aanval van een typisch
Amerikaansche ziekte : scrupels. Een wonder feit bij de
nuchtere zakelijkheid van den doorsnee Amerikaan. Toch
kent er iedere zieleleider deze gevallen als een gewoon en
dagelijksch verschijnsel. Wellicht vindt het zijn oorzaak in
het jagende en dikwijls oppervlakkige actieleven. Het diepere
geestelijk bewustzijn wil zich schadeloos stellen voor deze
onafgebroken minachting van het goddelijk-afgrondelijke,
voor dit gebrek aan diep, rustig nadenken en ... begint te
piekeren. God eischt zijn deel in 't leven van den mensch!
Voor Father Finn was dit een zeker teeken dat zijn gezondheid niet zoo bloeiend was, als het wel lijken mocht.
Zijn geest had op verre na zijn oorspronkelijke frischheid
niet herwonnen.
Hij begon te twijfelen aan de redding van zijn ziel. Was
al zijn werk niet tevergeefs? Als zijn ziel toch moest verloren
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gaan, wat baatte het dan, nog langer naar de volmaaktheid
te streven. Op een nacht viel de duivel hem zoo geducht aan,
dat hij niet langer rustig in bed kon blijven en bevend ging
hij aankloppen aan de deur van een veel geraadpleegde en
ervaren biechtvader. Deze priester ontving hem met veel
vriendelijkheid en zachtheid. Father Finn vertelde hem van
zijn angsten en pijnlijke gedachten en toen hij eindelijk ophield, antwoordde hem de heilige en geestige man, dat hij
bereid was voor Frank de hel in te gaan. Toen deze zijn
oogen wijd openrekte van verbazing, zeide hij nogmaals :
- Maak je maar geen zorgen, ik ben bereid om in jouw
plaats naar de hel te gaan.
Geen enkel woord had Father Finn op dit oogenblik méér
kunnen bemoedigen. Hij werd gewaar, dat deze man hem
uitstekend begrepen had en dat hij bovendien meende wat
hij zeide. Dit genas hem op den minuut. En nooit in zijn
leven kwamen de scrupels terug.
Met frisschen moed en zonder zorgen, met al de sympathie en de blijheid welke de jeugd voelt voor reizen en
nieuwigheden, trok Father Finn naar Woodstock.
Met alles wat hij over dit wondere huis gehoord had
maakte hij een plan gereed, vast besloten de gebeurtenissen
niet af te wachten, maar zelf het initiatief te nemen.
De meeste studenten kwamen rechtstreeks van 't noviciaat en 't juvenaat en waren dus heel wat jonger dan hij;
niet alleen van jaren, maar vooral van ondervinding. Zij
keken allen met passenden eerbied naar hem op en begroetten
hem als een «( oudere kameraad i). Hij deed zijn best om deze
opinie op alle mogelijke punten te verstevigen en tegelijk
liet hij overal doorschemeren, hoc licht zijn geleerdheid
woog.
Hij was inderdaad niet zoo sterk in het latijn, niettegenstaande zijn late triomfen op 't college; en in vergelijking
met zijn zeer knappe medebroeders, die latijn aten en dronken, mocht hij zich een pover latinist noemen. Hij dikte de
zaak zooveel mogelijk aan, sprak latijn als een neger Engelsch
en vertelde wat een moeite het hem gekost had om De Amicia
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en De Senecte van Cicero te begrijpen. Zij die juist klaar
gekomen waren met een ernstige en degelijke studie van
De Amicitia en De Senectute keken nog meer onthutst, als
wanneer iemand hun eigen naam op schandelijke wijze zou
geradbraakt hebben. Zij toonden een gloeiend medelijden
met hem en beschouwden hem in hun hart als een verschrikkelijken ezel. Sommigen boden zich vrijwillig aan, om hem
speciale lessen van latijn te geven. Father Finn liet begaan,
toonde zich erg dankbaar en was uiterlijk één en al oplettendheid, om tenminste in caritas niet bij zijn medebroeders
achter te blijven. Zoo ging het door, tot de klassen begonnen
en toen kregen sommigen er eindelijk de lucht van, dat zij
met een gewieksten grappenmaker te doen hadden.
Tot hiertoe dacht hij nog altijd niet aan schrijven. Op het
college ontbrak de tijd en had niemand hem hier aangespoord, om een verhaal te schrijven, dan zou hij er waarschijnlij~ vóór langen tijd niet toegekomen zijn. Nu deed
een vriend het werk van de Voorzienigheid.
Bij de philosophen van zijn eigen provincie gold hij immer als een literair man, en een schrijver die niet schrijft
trekt heel dikwijls heel wat meer belangstelling dan een
schrijver die het wel doet. Tot Father John Weir, die ondertusschen zijn beste vriend geworden was, hem op zekeren
morgen kwam opzoeken.
- Father Finn, begon hij, zou je geen verhaal kunnen
schrijven voor den Bode van het H. Hart?
Father Finn antwoordde dat hij er nog nooit aan gedacht
had.
- Toe nou, drong deze aan, doe het maar. Father Sestini,
de uitgever, heeft gebrek aan fijne korte verhalen en jij bent
de eenige die ze schrijven kan.
Father Finn voelde zich in die dagen heeIemaal op dreef.
Hij ging aan zijn schrijftafel zitten en fantaseerde een
verhaal: Charlie's Overwinning, dat achteraf gezien niet zoo
buitengewoon was, maar toch een verhaal dat er zijn mocht.
Hij had het ontleend aan een episode uit Fabiola, natuurlijk
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heele •.laal oorspronkelijk bewerkt. Hij bracht zijn vertelling
bij Father Sestini, die als alle uitgevers de bijdragen van
jonge krachten met een zeer sceptisch oog en hand aanvaardde. Hij wist van Father Finn niets af, had waarschijnlijk zijn naam nooit gehoord en kon in de verste verte niet
vermoeden, dat hij hier met den toekomstig beroemdsten
schrijver van jongensboeken uit heel Amerika te doen had.
Hij nam het manuscript aan en beloofde het aandachtig
door te lezen. Waarschijnlijk stond het toen al bij hem vast,
dat hij deze bijdrage zou weigeren, zooals een blad dat zich
respecteert alle eerste inzendingen van nieuwe en jonge
medewerkers dient te weigeren. Father Finn met zijn onvergelijkelijk talent zou aan dezen gewonen regel niet ontsnappen.
Een paar dagen later kreeg hij zijn bijdrage teruggestuurd
met de nota, dat er voor 't oogenblik geen gebrek aan kopij
was.
Toen Father We ir van 't geval hoorde, toonde hij zich
werkelijk uit zijn humeur. Hij had het verhaal gelezen en
vond het prachtig, zoo'11s hij alles schitterend vond wat
Father Finn schreef. Hij bedacht een handige zet om het
geschrift recht te laten wedervaren en Father Sestini op zijn
onoordeelkundig besluit te doen terugkomen.
Dit jaar verbleef er tt' Woodstock een fijn letterkundig
man uit de Californische provincie, Father Shallo. Om zijn
vaardige pen stond deze zeer goed aangeschreven bij Father
Sestini.
Father Weir trok er op af en besprak met hem het wraakroepend geval van het geweigerde handschrift. Hij pleitte
zoolang en zoo vurig tot hij Father Shallo overtuigd had van
de kunde van zijn beschermeling en deze den volgenden
morgen kwam aankloppen bij Fathcr Finn, om te vragen of
hij het verhaal eens mocht inkijken.
Na lezing toonde hij zich uiterst voldaan, roemde de vlotte
stijl, de natuurlijke overgangen, enz. enz. De dag daarop
verscheen Father Sestini ('n vroeg om het verhaal nogmaals
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in te zien. Een week later verscheen het in den Bode. De
redacteur kwam toen heel vriendelijk met hem praten en
beloofde al zijn verhalen met dankbaarheid te zullen aanvaarden.
Vanaf dien dag was zijn naam als schrijver gevestigd. Hij
schreef een tweede verhaal; volgens zijn eigen meening heel
gewoon van inhoud en zonder vormschoonheid. Dit maakte
nu verder geen bezwaar, hij was immers een erkend schrijver.
De volgende maand verscheen ook dit artikel. En zijn vreugde
steeg nog, wanneer hij merkte dat andere katholieke bladen
zijn verhalen overnamen.
Hij was blij zijn proza gedrukt te zien, maar werd er niet
ijdel om, en hij meende oprecht dat vele van zijn medebroeders even mooie en wellicht nog spannender verhalen zouden
kunnen schrijven, als zij zich slechts de moeite wilden getroosten, een paar uur aan hun tafel te blijven zitten en een
pen tusschen hun vingers te klemmen.
Zoover stond het met zijn schrijversloopbaan, toen den
tienden September het schooljaar begon en alle werk, buiten
philosophie, tijdelijk, maar meedoogenloos verbannen werd.
Toen de lessen nauwelijks drie weken aan den gang waren,
viel hij in een base-balI match bij het rennen van een post
naar een andere, zoo ongelukkig op zijn rug, dat men hem
van het terrein naar zijn bed moest dragen, waar hij onbeweeglijk gedurende enkele dagen bleef liggen, terwijl hij
met zijn steeds groeiende moeheid den slaap maar niet
kon te pakken krijgen.
Hier lag het begin van vele afmattende en slapelooze
nachten, doorploegd met wild fantastisch-jagende droomen.
Plat uitgestrekt moest hij blijven liggen op een rustbed, als
een oud gebrekkig invalide met een stekende pijn in den rug 2.
Ondertusschen waren de lessen volop aan den gang en
Father Finn voelde zich als een man, die voor den derden
keer op één dag zijn trein mist en stilaan zichzelf overtuigt,
dat hij zijn doel nooit zal bereiken.
Terwijl hij tevergeefs trachtte enkele uren te slapen, werkte
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zijn verbeelding onophoudelijk onder hoogspanning. Een
volledig verhaal met afgeteekende karakters en juist en scherp
gesproken dialogen groeide in het heldere bewustzijn van
zijn geest. De geschiedenis spookte zonder verpoozing door
zijn hoofd en martelde zijn vermoeide lichaam tot het uiterste. De laatste oogenblikken slaap werden door dezen heksenmanege weggevreten. Tenslotte greep hij naar pen en papier,
als naar een laatste middel, om dat folterende spook, dat
slapeloosheid heette, te overwinnen.
Op dezen ongewonen tijd, in een zeer zonderlinge houding,
schreef hij heel den nacht aan Ada Merton, werkte er ook
nog de twee volgende dagen aan en toen heel het verhaal op
papier stond, kon hij eindelijk een paar uren rust genieten.
Omtrent een verhaal in zulke omstandigheden geschreven moesten de meeningen wel verschillen.
Sommigen beweerden en beweren nog, dat het ontegensprekelijk het beste is, wat Father Finn ooit geschreven heeft.
Anderen zegden dat zij maar niet konden begrijpen hoe hij
zoo iets gewoons en zonder spanning of reliëf wilde publiceeren. Zij aanzagen het als een onbenullig ding, veruit het
minst goede dat hij ooit voortbracht.
Father Finn zelf was van rneening dat noch de eenen noch
de anderen het goed voor hadden. Hij beschouwde Ada
Merton als een proefstukje, één van zijn eerstelingen, maar
toch niet zonder waarde. Hij bleef overtuigd dat dit verhaal
veel goed kon doen en uitstekend aangepaste lectuur was
voor jongens en meisjes van ongeveer twaalf jaar, die zich
op hun eerste Communie voorbereiden. Het verscheen voor
't eerst in den Bode en Father Finn heeft er later menigen
herdruk van bezorgd.
De eerste maanden volgde hij voorloopig geen lessen, terwijl zijn oversten hem met alle mogelijke voorkomendheid
en vriendelijkheid behandelden. Ongevraagd kreeg hij een
van de mooiste kamers van het huis, ruim, licht en lucht, dit
alles volgens den wensch van den H.lgnatius zelf, die uitdrukkelijk verlangt, dat men het de zieken steeds zoo aangenaam mogelijk zou maken.
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Toch voelde Father Finn zich voor zijn oversten als een
interessant studieobject. Zijn ziekte werkte zich uit in zoo 'n
vreemde effecten en zij was zoo tegenstrijdig van inhoud, dat
niemand er klaar in zag, noch dokters, noch oversten, noch
de patient zelf.
De zieke voelde zich nog het lekkerst, wanneer hîj plat
neerlag of... wandelde. Alle houdingen daar tusschenin prikkelden en pijnigden hem met zenuwachtige trekkingen. Hij
kon het nauwelijks lang genoeg op een stoel volhouden, om
haastig zijn maal naar binnen te werken. Wel speelde hij
overdag een paar flinke partijtjes handbal of ging met een
paar vrienden op stap. Maar buiten deze twee oefeningen
vond de Rector hem steeds te bed, op welk oogenblik van
den dag hij hem ook bezocht. Hij stuurde deze vreemde
zieke naar de beroemdste geneesheeren in Baltimore en
Washington, zonder dat één' enkele precies kon uitmaken
wat hem scheelde. Ondertusschen publiceerde de ongeneesbare zieke lange verhalen in de Bode en las een paar boeken
per dag.
Bij al deze onbegrijpelijke symptomen raakte de Rector
den draad kwijt. Hij meende dat Father Finn ten onder ging
aan zwaarmoedigheid, omdat hem maar één ding interesseerde : boeken schrijven, en hij hiervan moest afzien gedurende heel zijn philosophie.
Toch bleef hij steeds zeer vriendelijk, al wilde hij de zaak
zoo spoedig mogelijk om een anderen boeg gooien.
Na de kerstvacantie kwam hij met een nieuw idee bij
Father Finn aankloppen. Er was reeds één derde van het
schooljaar voorbij en de Rector meende, dat het bovendien
een uitstekende afleiding zou wezen, wanneer Father Finn
dagelijks de lessen kon volgen en op 't einde van 't jaar zijn
examen afleggen. Dit bleef afgesproken en van Januari tot
Juni volgde hij den cursus, uitgestrekt op een sofa, achter
in de gehoorzaal. Heel dikwijls lag hij er te glimlachen,
niettegenstaande zijn eigen miserie, wanneer enkele van zijn
medebroeders door den druk van de wetenschap en van de
hitte overmand, op hun rechte vierkante stoelen een uiltje
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knapten, terwijl hij plat uitgestrekt lag op een kussen stoel,
met wijd open oogen te wachten op een weldoend slaapje.
Toch had hij in de vorige maanden niet totaal zijn tijd
verloren. Father Charles Macksey, een van zijn medestudenten, kwam na iedere les op zijn kamer een duidelijk en
bondig overzicht geven van de behandelde stof. Steeds even
welwillend, altijd vriendelijk en voorbeeldig trouw, hielp
hij zijn zieken vriend zooveel hij kon en toen Father Finn vele
jaren later zijn dood vernam vanuit Rome, waar hij als een
geleerd en vereerd professor gestorven was, leefde het aandenken aan den jongen vriende1ijken compagnon steeds onverzwakt in het hart van zijn eersten leerling. Father Finn
voelde hoe iedereen goed voor hem was en deze stille en zorgende goedheid stemde hem dankbaar en droef tegelijk.
Met den dag won de zwaarmoedigheid aan kracht in dit
gespleten hart. Zou hij wel ooit het priesterschap bereiken,
waar hij reeds zoovecl offers voor gebracht had? Was het
misschien een teeken van O. L. Heer, dat Hij hem niet
hebben wilde?
Buiten de bezoeken van Charles had hij alle studie opgegeven. Sommige dagen voelde hij zich zoo terneergedrukt
dat hij zijn deur sloot, niemand wilde ontvangen en alles
rond en in hem trachtte te vergeten, door het verslinden van
een boek.
Eindelijk kwam er met de Lente een plotse verandering
in zijn toestand.
Begin Mei kwam Father Piccirillo, een Italiaan, een zeer
knap, wijs en gecultiveerd man, hem een bezoek brengen op
zijn kamer. In zijn provincie had Father Piccirillo zeer gewichtige posten bekleed, was zeer gezien bij zijn ordebroeders
en fungeerde eenigen tijd als biechtvader van Pi us IX. Dit
alles gaf aan zijn woord een bijzonder gezag en op Father
Finn maakte zijn gesprek beslist diepen indruk.
Toen ze een tijdje samen hadden gepraat, verklaarde de
ervaren man aan zijn ontmoedigden jongen vriend, dat niemand een beter stel hersens had om philosophie te studeeren
dan hij. Als hij zich slechts normaal op zijn studies kon toe-
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leggen, zouden de resultaten heel zeker in zijn voordeel
spreken.
Deze aanmoedigende woorden van zoo 'n gezagvol man,
gaven hem zijn zelfvertrouwen terug. Als een innerlijke
vernieuwing en onmisbare krachtbron voor de genezing van
alle zieken, schonken ze hem, samen met de open bloeiende
Lente, nieuw leven. De pijn in zijn rug hield aan, maar zijn
geest werkte frisch en helder, zoodat hij in dezè Meimaand
voor 't eerst een leerboek van philosophie opsloeg. Einde
Juni zouden de examens plaats hebben en tegen dien tijd
wilde hij klaar komen met zijn stof. Zoo 'n felle kracht voelde
hij in deze Lente, als een nieuwe jeugd door zijn moe en
afgetobd lichaam jagen, dat niets hem onmogelijk scheen.
Helaas, als een jonge vogel, die zijn vlucht waagt over de
zee en halverwege van zijn overmoedigen tocht door den
stormwind naar de grijpende baren wordt afgebogen, tot
hij hulpeloos ronddrijft op zijn natte vlerken, ver van het
gedroomde strand, even zoo moest Father Finn na vier
weken enthoesiast en aanhoudend werk, nogmaals zijn
studie opgeven.
Als een plots invallende nacht overviel hem de sombere
slapeloosheid. Zijn eetlust verdween en heete golven van
kloppende hoofdpijn maakten alle denken onmogelijk. Deze
slag trof hem zoo geweldig en zoo onverwacht, dat hij alle
uitkomst, om nog iets van dit schooljaar terecht te brengen,
verloren gaf.
Tot slot schreef hij een brief aan zijn Provinciaal, waarin
hij zijn overste duidelijk maakte, dat hij onmogelijk verder
kon studeeren, zoolang zijn gezondheid zoo wankel bleef.
Toen kroop hij in zijn bed, trok de dekens vast onder zijn
kin, weigerde energiek alle voedsel en wachtte, wachtte,
op den slaap die niet kwam.
Enkele dagen later, juist toen de bel voor 't déjeuner overging, klopte iemand aan zijn deur. Op zijn « binnen ) kwam
de R~ctor, Father Rascicot, hem met een brief tegemoet.
- Ik heb daar juist nieuws ontvangen van uw Provinciaal,
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zei hij, waarin hij mij aankondigt dat U voor het herstel van
uwe gezondheid naar het Westen moogt afreizen. Wanneer
verlangt U te vertrekken?
Father Finn lag te bed en toen hij het nieuws hoorde,
voelde hij zich als 't ware door een golf van blijdschap omhoog getild.
- Met den eerstkomenden trein, antwoordde hij.
- En wat moet er dan van uw examen worden, vroeg de
Rector.
- Maar Father, ik heb in drie weken geen boek opengedaan, verweerde zich Father Finn. Ik ben heeIemaal niet
klaar en ik verlang nu geen examen af te leggen.
De Rector drong aan en trachtte hem duidelijk te maken,
dat hij er alle voordeel bij had. Father Finn gaf eindelijk toe
en was achteraf zeer blij, dat hij het aangedurfd had. Om
acht uur zouden de examinatoren op hem wachten in de
bibliotheek.
Toen hij opstond om te gaan ontbijten, voelde hij zich als
een nieuw mensch. Eén woord in 't voorbijgaan gesproken,
één ongewoon gebaar, het aantrekken van zijn beste pak, één
oogopslag, één glimlach, één nauwelijks merkbaar klein
ietsje, onnaspeurbaar voor ieder buitenstaander, volstond
om alle jonge menschen van een ernstig studiehuis te alerteeren. Toen Father Finn terug op zijn kamer kwam, zaten
al zijn medebroeders van de Missouri provincie hem op te
wachten. In hun hart waren zij werkelijk verheugd om zijn
geluk en zij benijdden hem tegelijk. En wie zou er deze jonge
menschen wel een verwijt van durven maken? Telkens als
er één van hen naar 't college vertrok, kwam het gulden perspectief van een leven bij de jongens, hun monotoon en intens
studieleven verlichten. Zij die achterbleven, voelden zich bij
ieder heengaan meer vereenzaamd.
Over een kwartier moest hij examen afleggen, daar hij zich
echter niet in 't minst om den uitslag bekommerde, ging
het er in die enkele minuten recht hartelijk en zelfs overdreven luidruchtig toe. Iedereen gaf hem een goeden raad,
de eene al onmogelijker en dwazer dan de andere en toen de
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klok acht sloeg, trok Father Finn geflankeerd door al zijn
supporters, naar de bibliotheek. De vier professoren zaten
startklaar achter de groene tafel, om den kandidaat op een
half uur tijd al zijn wetenschap uit te pompen en hem een
eerlijken blik te laten werpen op zijn beschamende onwetendheid. Father Finn had zich in langen tijd niet meer zoo
rustig gevoeld als gedurende dit half uurtje. Hij zat daar als
iemand die vijftig procent kans heeft om het groot lot te
winnen en er toch heel kalm bij blijft, omdat hij in alle geval,
na afloop der trekking, een tiendubbel groote som uitbetaald krijgt.
De tijd ging vlug voorbij en zonder precies te weten welken
indruk hij op de professoren gemaakt had, wist hij in alle
geval, dat hij zich niet als een dwaas of een leeghoofd had
aangesteld en dit vond hij van kapitaal belang. Terug op zijn
kamer, begon hij al zijn bezittingen te schiften en bijeen te
pakken. Gelukkig had de Broeder een enorme kist klaar
gezet, anders zou hij het op zoo 'n korten tijd niet voor
mekaar hebben gekregen.
Gedienstige handen hielpen hem met meer ijver dan overleg, zoodat de verwarring ten top steeg en hij bij zijn aankomst, heel de kist het onderste boven moest keeren, om een
kerkboek of een tandenborstel terug te vinden. Twee uur
later stond hij klaar in het station en wachtte op den sneltrein voor St. Louis. Na een paar uur, kreeg hij een gevoel
in zijn maagstreek, dat hij
sedert weken meende kwijt
te zijn. Hij liet zich een copieus diner opdienen in den
restauratiewagen van den
trein. En we zien in onze
verbeelding de neger-kellner
in stomme verbazing met
het wit van zijn oogen blekken.
Father Finn zegt alleen,
dat hij een hartig dinertje
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verwerkte, dat hem schadeloos moest stellen voor drie weken
vasten 3.
Toen hij te St. Louis aankwam, vond hij het bericht op hem
wachten, dat hem verder stuurde naar de villa aan het meer,
waar hij reeds zoo 'n genoeglijke vacantie had doorgebracht.
Father Buschart, dit jaar Provinciaal benoemd, kon hem
bij zijn doorreis te St. Louis niet ontvangen en Father Finn
was er nog niet zoo zekér van of hij er nu werkelijk spijt
diende over te toonen, want Father Buschart was op de eerste
plaats een nuchter en practisch Amerikaan, die tamelijk
sceptisch stond tegenover dichters en schrijvers in den dop.
Waarschijnlijk zou Father Finn in niet minder duidelijke
woorden de gedachte van zijn overste te hooren hebben
gekregen. Deze was natuurlijk heelemaal en tot in de bijzonderheden op de hoogte, van al wat zijn onderdanen te Wood-'
stock aan studie of andere bezigheden uitrichtten en Father
Finn was er van overtuigd dat hij bij zijn oversten doorging
als een zeer zonderling en vreemd geval, tot hij tenslotte
geklasseerd werd bij de categorie der droomers.
Toen de vacantie naar het midden liep en ieder van den
Provinciaal zijn taak voor het komende schooljaar kreeg toegewezen, werd hij als tweede surveillant van de grooten naar
St. Mary gestuurd en in een brief aan den Rector schreef
Father Buschart : ({ Laat Father Finn in de hoogste klas
logica doceeren, als hij toch zoo 'n schitterend examen in
dat vak heeft afgelegd. »
Nooit in zijn leven was Father Finn meer verwonderd
geweest, als toen hij dit zinnetje te hooren kreeg.
Was hij dan werkelijk zoo knap als Father Piccirillo hem
voorspeld had? Neen, de goede man had zeker overdreven
om hem moed te geven. Father Finn was wijs genoeg om te
erkennen dat velen van zijn medebroeders in Woodstock
ettelijke graden knapper waren dan hij. Vroeger, toen hij
nog een kleine jongen was, en van de klas van Miss Carmenia Rood naar 't college van St. Louis verhuisde, toen verwachtte heel de familie van hem wondere en ongehoorde
daden van knapheid. Zij bleven inderdaad on-gehoord en
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zooals bedrogen menschen dikwijls heel ten onrechte doen,
vielen zij van 't een uiterste in 't ander en zij beweerden, dat
er geen rechten kant aan hem te vinden was.
Nu had hij dus toch iets gepresteerd, maar in plaats van
het uitsluitend toe te schrijven aan zijn eigen knappe verdiensten, erkende hij grootmoedig dat alles van God kwam.
Vanaf zijn noviciaat had hij geleerd, zijn zorgen steeds met
een algeheele openheid van hart aan God toe te vertrouwen
en nooit was hij bedrogen uitgekomen. Zijn eerste jaar
philosophie viel hem zeer zwaar. Gedurende zijn ziekte,
waardoor hij nog een jaar dreigde te verliezen, leefde hij in
een zeer gedrukte stemming. Hij werd heel goed gewaar,
dat zijn vrienden en oversten hem wel poogden te helpen
in alle genegenheid en oprechtheid, maar geen een begreep
hem ten volle en allen waren ze de meening toegedaan,
dat er van zijn kant een groot deel zelfbedrog in 't spel
was.
Deze gedachte raadde Father Finn achter hun medelijdend-strakke- of aanmoedigend-glimlachende gezichten en
het deed hem pijn. Hij, de auteur van Tom play-fair voelde
het als een beleediging van zijn eerlijkheid, waar hij bovenal
aan hield. Dit geheim verdriet en onmeedoogend-op-elkaarvolgende tegenslagen legde hij in Gods hand en God redde
dit eerste jaar philosophie, dat voor iedereen, zoowel voor
zijn oversten als voor Father Finn zelf een verloren jaar
scheen, zooals blijken zal uit een gesprek van twee jaren
later.
Toen hij na die lange afwezigheid in Woodstock terugkwam, ontving zijn vroegere Rector, Father Rascicot, nog
steeds in functie, hem allerhartelijkst. Enkele dagen later
noodigde hij hem uit op zijn kamer, om eens te praten en
Father Finn heeft dit gesprek nooit vergeten.
- Father Finn, zei hij, ik moet u oprecht bekennen dat ik
u, gedurende uw vorig verblijf, heelemaal verkeerd heb
beoordeeld.
Over dit thema ging hij nog een heelen tijd door en naar-
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mate hij verder sprak, voelde Father Finn zich kleiner worden voor dezen man, Rector van een centraal studiehuis,
een vroom en voorbeeldig religieus, die heel nederig schuld
bekende tegenover een veel jongeren medebroeder, aan wien
hij toch nooit wetens en willens iets had te kort gedaan.
Deze besloot zijn merkwaardige rede als volgt:
- Verder moet ik nog vertellen dat ik vóór uw examen
naar uw Provinciaal geschreven had, dat er dit jaar geen kans
bestond voor u om in philosophie te slagen. En ik zei hem
dat u geen examen kondt afleggen, omdat u zoolang ziek
waart geweest en zooveel lessen had gemist. Ik voegde er
echter nog iets anders aan toe. Ik liet duidelijk doorschemeren dat, zoo u niet ziek waart geweest, u toch geen succes
in uw examen zoudt gehad hebben, omdat U veel te veel
tijd verprutst had aan 't lezen van goedkoope boeken en
't schrijven van verhalen.
En juist dit examen had hij afgelegd met meer dan gewoon
succes, niet omdat hij zoo bijster knap was en de stofzoodiep
had ingestudeerd, maar omdat hij eerlijk zijn best had gedaan
en de rest met volle betrouwen aan God had overgelaten.
Toen het nieuwe schooljaar begon in St. Mary, kreeg hij
zoo veel werk, dat hij het met zijn afgenomen krachten niet
aankon. Leeraar van meetkunde en tegelijk surveillant, voelde
hij zijn gezondheid met den dag achteruitgaan. Zijn oversten begrepen dat het zoo niet langer kon en zij stelden hem
aan tot leeraar van de vierde latijn, met drie uur les per dag.
Het lichtste baantje dat Father Finn ooit werd toebedacht,
zoo vroeger als later, gedurende zijn lang leven in de Compagnie.
De kerstvacantie ging voorbij, nieuwjaar kwam en zijn
gezondheid takelde meer en meer af. Hij hervatte met veel
moeite en inspanning zijn lessen, terwijl hij zooveel mogelijk
zijn miseries voor de jongens trachtte te verbergen. Maar
deze bovenmenschelijke strijd van hart en geest putte hem
weldra zoo totaal uit, dat zijn Rector hem nogmaals naar zijn
eigen dokter stuurde in St. Louis. Father Finn voelde zich
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op dit oogenblik heelemaal ingedrukt. Hij was overtuigd
dat het spoedig met hem zou afgeloop en zijn, als er geen onmiddellijke en radikale verandering kwam. Toen hij naar
St. Louis mocht, kreeg zijn hoop weer gestalte en leven. Hij
stelde zeer veel betrouwen in Dr. Bauduy. Hij had geneesheeren bezocht in alle groote steden en nergens had hij er
één ontmoet, die met zoo 'n feillooze zekerheid een diagnose
kon vast stellen 4.
Dit eerste bezoek aan Dr. Bauduy duurde meer dan een
uur. Deze stelde zijn vragen zóó, dat Father Finn nooit een
duidelijker beschrijving van zijn pijnen had gehoord, dan nu
uit zijn eigen mond. Vervolgens betastte en kneep de dokter
de zeere spieren en gewrichten, om den zetel van het kwaad
met mathematische zekerheid te kunnen localiseeren. Hij
schrikte er niet voor terug, om zijn patient een weinig pijn te
doen en toen hij eindelijk met een tevreden lachje het onderzoek staakte, had Father Finn den indruk dat hij levend
gevild was en geradbraakt voor de rest van zijn bestaan.
- Ik merk wat er aan je scheelt, zei de dokter, zes weken
heb ik noodig om je hee1emaal op te knappen.
En hij hield woord.
Wat vier andere dokters, specialisten in hun vak, na herhaalde consultaties niet ontdekt hadden, maakte Dr. Bauduy
uit in één bezoek.
- Eigenlijk, zei de geleerde man, na afloop van de behandeling, ben je niet gemaakt voor het soort leven dat je gekozen
hebt. Je zou al deze vervelende ziekten, ongesteldheden,
vermoeienissen, slapeloosheid en wat voor dwaze dingen
meer, waarmee je nu af te rekenen hebt, nooit gekend hebben, als je cowboy geworden waart in plaats van Jezuïet.
Later moest Father Finn bekennen dat er veel waars zat in
deze bewering van den dokter. God had hem nu echter in
de Compagnie geroepen cn wat mensche1ijk gesproken
onmogelijk was en mislukken moest, kwam door zijn
Voorzienigheid en vaderlijke zorgen tot een goed einde.
Hij bleef voor de rest van 't jaar in St. Louis en verhuisde
na de groote vacantie naar Cincinnati, waar hij veruit de
105

levendigste klas trof, welke hij in zijn leeraarsloopbaan ooit
ontmoette.
Met een vernieuwde en stevige gezondheid keerde hij in
Augustus van 't volgend jaar naar Woodstock terug.
EEN TWEEDE POGING GEVOLGD DOOR EEN DERDE HALT.

Hij begon ,zijn tweede en derde jaar philosophie, hopende
in één trek te kunnen doorgaan met de theologie, zoodat hij
een onafgebroken periode van zes jaren studie voorzag.
Maar jawel, de groote storm was nauwelijks overgedreven
en het licht van een schitterende zon wijd open gevallen over
't heeIe land, of de aansluipende schaduwen van opduikende
donderkoppen, als boden van een nieuw onweer kwamen
aanzetten.
In het tweede jaar philosophie stonden de exacte wetenschappen volgens het oude leerplan, nog steeds hoog in aanzien. Hoogere wiskunde, chemie en natuurkunde eischten
als basis een summiere kennis van driehoeksmeetkunde. Daar
hij zich echter in het eerste jaar beperkt had tot de hoofdvakken, wist hij van deze hoekige wetenschap absoluut
niets af.
Dit belette niet dat Father Finn bij zijn jongere medebroeders een heel geziene figuur was: 4 à 5 jaren college, het
eerste jaar philosophie achter den rug en schrijver van gedrukte jongensverhalen, die zelfs in vreemde bladen werden
overgenomen, niets ontbrak, om het in een milieu als Woodstock tot een ongeëvenaarde beroemdheid te brengen. Iedereen hield zich met zijn belangen bezig en in de recreatie
werd met groote zorgzaamheid naar al de détails van zijn
bewogen leven gevischt. Dra praatte iedereen in huis over
zijn trigonometrischen handicap. Op het eerste alarm kwam
een tweedejaars student hem opzoeken, om te informeeren
naar zijn moeilijkheden. Eén van de velen, die er steeds op uit
waren een medebroeder dienst te bewijzen.
Father Finn vertelde hem zonder omwegen, dat hij van
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driehoeksmeting alles, tot de meest primaire gegevens toe,
ignoreerde.
- Heel goed, antwoordde de vriendelijke compagnon, ik
zelf wil je graag een paar lessen geven, en ik meen, dat ik je
in vijf à zes uur een fatsoenlijke kennis van de hoofdzaken
kan bijbrengen.
Father Finn toonde zich zeer dankbaar en twee dagen
later trokken zij samen naar een klas en de les begon. Buiten
de beginselen van de driehoeksmeetkunde, leerde hij hier
een kunst, die hem heel zijn leven is bijgebleven en waardoor
hij aan vele jongens een merkwaardigen dienst heeft kunnen
bewijzen.
Hij had zich voorgenomen, nu eens heel zijn aandacht op
deze les van wiskunde te concentreeren. Het kostte hem een
heroïsche inspanning, want nog nooit in zijn leven was het
hem gelukt een soortgelijk voornemen langer dan vijf minuten vol te houden. Die exacte wetenschap lag hem niet. Hij
hield alleen van het romantisch-letterkundig-vrijbuiten. In
zijn collegejaren had hij zijn geweten gepaaid met de zelfgebouwde overtuiging, dat hij er niet voor gemaakt was,
evenmin als een vogel geschapen was om te zwemmen en een
visch om te vliegen en bijgevolg vond hij het overdreven en
onmogelijk, dezen muur te willen omver loopen.
Ondertusschen schudde de geimproviseerde professor
met een onverminderde vaart, sinussen en cosinussen uit
zijn mouw, zoodat Father Finn alle moeite van de wereld
had, om niet wild en woest te worden bij al deze vreemde
namen en akelig cirkelende teekeningen. Toch hield hij oog
en oor gespannen en na een half uurtje begon hij reeds enkele
lichtpunten te bespeuren. Daar beging de jonge man een
lichte missing. Father Finn vroeg heel bescheiden aan zijn
vurigen leer aar of hij misschien niet cosinus bedoelde waar
hij sinus geschreven had. Deze keek schuin verwonderd naar
zijn leerling, herstelde zijn fout en ging verder. Kort daarop
onderbrak Father Finn hem nogmaals, om hem te wijzen
op een verkeerd gerichte lijn. Weer bekeek zijn jonge leeraar
hem steelsgewijs met stijgende verbazing. Als ze ongeveer
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anderhalf uur aan den gang waren, beging deze voor de
derde maal een lichte vergissing. Ook deze fout ontsnapte
niet aan het waakzame oog van den volgzamen en oplettenden
leerling. Toen keerde de geintrigeerde professor, driemaal
op heeterdaad betrapt, zich tot zijn glimlachenden en eenzamen student in de groote leege klas en dreigend met zijn
half opgeschreven stukje krijt zeide hij :
- Father Finn, ik geef je verder geen les meer over driehoeksmeetkunde .
- Zóó, en waarom niet? vroeg deze één en al verbazing.
- Omdat je in dat vak heel goed thuis bent en je mij alleen
maar wat hebt wijsgemaakt, met je voorgewende onwetendheid.
Father Finn trachtte hevig protesteerend zijn onschuld
te bewijzen, tegelijk bij hoog en bij laag bewerend, dat hij
heel zijn wetenschap van driehoeksmeetkunde in dit anderhalf uur had opgedaan. Het mocht niet baten. Hij had twee
jaar geleden zijn naam van geslepen grappenmaker in Woodstock achtergelaten en deze herinnering leefde nu weer op.
Het voornaamste resultaat echter van deze les reikte veel
verder dan eenige in der haast verkregen noties van driehoeksmeetkunde. Tot hiertoe lag bij hem de zekerheid vastgeankerd, dat zijn hersens niet op wiskunde ingesteld waren.
Vandaag was hij tot de wonderbare en late vaststelling gekomen, dat hij evengoed als wie ook dit vak begrijpen en verwerken kon, als hij er slechts moeite voor deed en zijn aandacht wilde concentreeren.
Ditzelfde nu had hij zoo dikwijls meegemaakt bij jongens,
die beweerden niets afte weten van gricksch oflatijn, anderen
spraken zelfs van verkrachting van 't verstand, telkens als de
wiskundeleeraar in de klas verscheen.
Autosuggestie werkte hier in 't hart en 't verstand als een
onzichtbare sluipmoordenaar. Father Finn haalde voor zijn
jongens bij voorkeur het voorbeeld aan van een voetbalteam,
dat verslagen was vóór de match begon. Zij hadden in hun
hoofd gehaald, dat zij hun tegenstrevers niet aankonden en
daarmee was hun kans op een overwinning verkeken, nog
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vóór de referee den aftrap had gefloten. Menig student
heeft Father Finn gered, door hem het dwaze en onredelijke
van zoo 'n : « Ik kan dit niet. Ik kan dat niet,)} te doen inzien.
Deze periode in zijn leven blijkt innig in verband te staan
met zijn boek: De Voetbalwedstrijd. De omstandigheden verschillen, maar toch zijn er te veel gelijkloopende episoden
om de wisselwerking niet te zien. Beiden, Father Finn en
Rarry Archer, worden gekwetst in een match, de pijnen die
er op volgen zijn naar waarheid en ondervinding beschreven.
Beiden treffen tenslotte een knappen dokter, die hen redt
door zijn onfeilbare diagnose: Dr. Bauduy en Dr. Kendal zijn
aan elkaar gewaagd. Rarry, al is hij nog zoo sterk in wiskunde,
treft toch een professor in den zonderlingen en ingoeden
Father Trainer, die hem nog heel veel leer en kan. Rarry
meende ook dat hij niet gemaakt Was voor literatuur en toch
weet Father Keenan het zoover te brengen, dat hij op 't einde
van 't jaar zeer deugdelijke verzen schrijft en zelfs Claude
Lightfoot in menig opzicht voorbij streeft.
Zoo 'n voorbeeld maakt ons stilaan den verteltrant van
Father Finn duidelijk; geen geschiedkundige nauwkeurigheid en evenmin loutere fictie.
Aan dit tweede jaar philosophie heeft hij veel genoegen
beleefd. Zijn gezondheid begon echter al weer spoedig
bergaf te gaan, toch hield hij genoeg krachten over om het
jaar te eindigen. Ondertusschen leerde hij de vriendelijkheid
en caritas van zijn medebroeders steeds meer en meer waardeeren. Gedurende zijn eerste jaar kon men zijn vriend John
Weir 's morgens, 's middags en 's nachts op zijn kamer
vinden, om de minste van zijn wenschen te voorkomen, nu
namen anderen met blijdschap deze taak over.
Zijn oude compagnon, de slapeloosheid, kwam hem weer
opnieuw bezoeken. Dit keer wilde Father Finn afzien van de
gewone remedies en hij haalde op zijn kamer twee dikke
boeken van een Duitsch Jezuïet, die handelden over de meest
ijle en subtiele problemen van de ondoorgrondelijkste en
diepste duistere metaphysica. Twee of drie bladzijden proza
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van dezen geleerden man misten zelden hun doel en heel
dikwijls werd Father Finn 's morgens wakker met het magische boek in zijn armen. Een heel tractaat handelde over
't oneindige getal. Bestaat er een absoluut laatste getal of
bestaat er geen? Als dit getal bestaat, zal het dan paar of
onpaar zijn? En telkens hij probeerde de grens van deze
oneindige getallenreeks te bereiken viel hij in een rustigen
en verkwikkenden slaap.
Een van de eerste weken van zijn verblijf in Woodstock,
kwam zijn mathematische kennis hem reeds goed van pas.
Volgens een aloude gewoonte werden nog immer vaste
compagnons aangewezen om op vrije dagen uit wandelen te
gaan en zoo trof het zekeren morgen, dat FCither Finn met
een wiskunstenaar op stap moest, zooals er op philosophie
geen tweede te vinden was. Hij kon oogenblikkc1ijk het vierkant geven van ieder getal tusschen I en 10.000. Als je hem
bijvoorbeeld vroeg:
- Father M., wat is het vierkant van 777?
Dan bekeek hij je een oOf,enblik en antwoordde:
-- Ik meen dat het zoo en zooveel is.
En dan mocht je gerust op papier narekenen en je kon er
van te voren op aan, dat hij er geen halfje naast was. Dit
beteekende dat hij in twee à drie seconden, 777 wist te vermenigvuldigen met 777 en je onmiddellijk daarop een correct antwoord gaf. Iedereen beschouwde hem als ecn
wonder.
De dag waarop ze samen uit wandelen gingen, greep
Father Finn naar de twee Jikke boeken, die hem iedercn
avond zoo 'n onschatbare diensten bewezen. Gedurende·
twee uren bestudeerde hij zeer aandachtig de kwestie van het
oneindige getal. Na afloop voelde hij zich voldoende gepantserd om een discussie over dit onderwerp te openen. Het
weder was prachtig. De ba<lll lag vlak en zonnig. De stilte
lokte tot een gesprek over hoog in de lucht zwevende
problemen.
Hij begon met Father M. te vragen wat hij precies dacht
over een oneindig getal. Bes>md er geen tegenspraak in de
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woorden zelf: oneindig getal? Was het mogelijk dat er zoo 'n
getal bestond?
Zooals het een wetenschappelijk man past, die heel zijn
leven met zijn neus in de cijfers heeft gezeten, beantwoordde
deze alle vragen met grooten ernst en een overtollig vertoon
van geleerdheid. Het kwam niet eens bij hem op dat iemand
met zoo 'n ernstige zaken zou durven spotten. Tenslotte
kon het Father Finn bitter weinig schelen, welke theorie
hij verdedigde, het kwam er alleen op aan hem zoo duidelijk
mogelijk zijn meening te laten uiteenzetten. Hij zelf was op
alle eventualiteiten voorbereid. Hij had de moeilijkheden
van de pro en contra partijën goed in zijn hoofd en hij kon
ze beiden met even groote gemakkelijkheid aanvallen en
verdedigen.
Zoodra Father M. zijn persoonlijken kijk op de zaak ontwikkeld had, begon Father Finn de gegeven argumenten met
schijnbaar onweerlegbare opwerpingen af te breken. Na een
kwartier bleef er van de schoon opgebouwde theorie geen
spat over. De andere trachtte zich in den beginne nog zwakjes te verweren, te vergeefs. Tegen zoo 'n rijkdom van
bewijzen bleek hij niet opgewassen. Heel de discussie liep uit
op een formeelen wetenschappelijken knock-out. Father M.
bewoog zich op de grenzen van de verpletterends te verbazing en de innerlijk overkokende woede. Het middel bleek
in alle geval zeer afdoende om een enthoesiast rekenaar tot
nederigheid te stemmen, want voor heel den duur van de
wandeling werd er geen woord meer over wiskunde gerept.
Waarschijnlijk heeft Father M. nooit geweten in welken
kunstig opgezetten strik hij verward is geraakt.
Father Finn probeerde een dergelijke mop uit te halen met
Father Mullan, maar dezen keer liep hij er zelf in.
Father Mullan verloor nimmer een oogenblik tijd. Alles
wat hij over dag deed, was even secuur en precies uitgerekend als bij Phileas Fogg. Wanneer je hem in huis tegenkwam
op bepaalde plaatsen en je kende zijn dagorde, dan wist je
precies hoe laat het was, even zeker en secuur als wanneer
je op je horloge zou gekeken hebben.
III

Father Finn zat naast hem in de klas. Gedurende de les
verroerde hij noch voet noch vinger, want notas nam hij niet.
Hij had zijn geheugen en zijn concentratievermogen zoo
getraind, dat hij ter plaatse alles begreep en assimileerde. Een
heel uur bekeek hij strak aandachtig den professor en vergat
heel zijn omgeving, tot de klok vijf minuten voor 't eind
van de les een waarschuwend gebrom van aankomende
bevrijding door de klas liet ronken. Op dat signaal maakte
hij zich startklaar en op de eerste seconde van het uur rende
hij naar zijn kamer. Hier volgde hij met ijzeren zelftucht
een uurrooster, waarbij groote helden bleek zouden geworden
zijn. Philosophie hoefde hij er niet meer te studeeren, want
één uur in de klas beteekende evenveel voor hem als één uur
van gelijk wie, plus nog twee uren extra er bij.
Daarbuiten hield hij zich bezig met talen: vijftien minuten
latijn, vijftien minuten grieksch, vijftien minuten duitsch,
vijftien minuten spaansch, dertig minuten sanskriet, enz.
Toen Father Finn met dezen geleerden compagnon uit
wandelen werd gestuurd, las hij van tevoren een paar degelijke artikels over sanskriet. Na deze korte maar intense inleiding meende hij zijn man te kunnen staan tegenover Father
Mullan. Nauwelijks op weg bracht hij het gesprek heel argeloos in de gewenschte richting en begon met groot wetenschappelijk apparaat eenige van zijn recent ontdekte stellingen over sanskriet te ontwikkelen. Father Mullan luisterde
enkele minuten naar dit onverwachte en verdachte betoog
en vroeg toen op den man af :
- Zeg eens kerel, waar heb jij al die geleerdheid vandaan?
En daarmee stuikte heel het mooi opgezette plan ineen.
Ditzelfde jaar landde er te Woodstock een jonge medebroeder aan van overzee. In alle gesprekken voerde hij het
hoogste woord, over alle onderwerpen praatte hij mee, in een
hoogdravenden emphatischen stijl. Father Filln had hem
gauw door en noemde al wat hij vertelde louter humbug.
Op een middag ging het tegelijk over kunst, wetenschap
en literatuur, alles in een halsbrekenden stijl, tegelijk muf
klassiek en gewaagd modenl. Father Finn antwoordde hem in
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dezelfde opgeschroefde taal. Een uur lang hield hij den
ander voor 't lapje, op zoo 'n fijn humoristische manier, dat
alwie het gesprek bijwoonde, glunderde van geheime pret.
De jongeman alleen bespeurde niet het minste onraad.
Voor iedereen bleek nu duidelijk, dat hij een aanstellerige
grootspreker was. Eenigen tijd later verliet hij de Compagnie,
ongeschikt voor het religieuse leven.
In die maanden heeft Father Finn insgelijks een werk
gepresteerd, waar hij niet zonder grinniken kon aan terug
denken. De professor van chemie was een geleerd Italiaan,
die regelmatig artikels publiceerde in een Amerikaansch
wetenschappelijk blad. Hij radbraakte echter zijn Engelsch
op een onnavolgbare manier en het gelukte hem nimmer één
enkelen treffelijken zin te schrijven. Op zoek naar een welwillenden secretaris, kwam hij bij Father Finn terecht. Zij
werden het spoedig eens en Father Finn, die op één na van
alle bewoners van Woodstock, het minst van wetenschappen
afwist, werd uitverkoren om zijn professor bij te staan. Heel
dit tweede jaar verschenen er regelmatig artikelen van zijn
hand, over de meest geleerde chemische onderwerpen.
waarvoor de professor hem de stof leverde.
Hij publiceerde insgelijks meer en meer verhalen voor de
jeugd in verschillende bladen en tijdschriften. Zoodat hij
reeds een geziene persoonlijkheid begon te worden in de
jongenswereld, wanneer hij, gebroken, voor de derde maal
uitweek naar het Westen om zijn gezondheid op te knappen.
VAN POESIS TOT RHETORIKA.

Dit keer ging de reis naar Milwaukee, een van de mooiste,
zooniet de mooiste stad van de Vereenigde Staten. Met het
Wisconsin meer in de buurt, haar breede singels en haar
gezellige drukte, zonder het overtollige verkeer van een stad
als New-York, boeide zij van den eersten dag, alwie met haar
kennis maakte.
Kwam Frank Elmwood niet inwonen bij de familie Archer,
wanneer zijn ouders terugkeerden naar hun geboortestreek,
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omdat hij de aantrekkelijkheid van het mooie Milwaukee niet
wilde opgeven? En Claude Lightfoot, met zijn dichterlijke
ziel, toonde op een avond aan zijn vriend Harry het meer als
een van de schilderachtigste plekjes ter wereld.
Toen Father Finn in het Marquette-college arriveerde,
werd hij aangesteld als leeraar van de poësis. Nooit tevoren
had hij een hoogere klas gedoceerd dan de vierde. Gelukkig
had hij gedurende zijn philosophische studies Horatius meermalen gelezen en herlezen. Dit merken we ook in zijn boeken,
waar af en toe een versje van dezen latijnschen dichter voorkomt. Van zijn grieksch waren hem vele klassieke vormen en
wendingen vreemd geworden, maar de taal was hem eigen
gebleven door zijn gewoonte, het Nieuwe Testament steeds
in den griekschen tekst te lezen. Het voornaamste was echter
de poëzie zelf en deze zong hem in de ziel. Daarbij kon het
positieve gedeelte vlug bijgewerkt worden en toen het schooljaar begon, voelde hij zich in zooverre bereid, dat hij zeker
wist zijn jongens niet te zullen teleurstellen.
Hij merkte onmiddellijk dat hij met een buitengewoon
knappe klas te doen had. Zij waren allen van de eersten tot
de laatsten begaan met hun toekomst. De drift om te weten
zat hen in 't bloed. Zij verdeelden hun tijd evenwichtig
tusschen sport en studie en toonden in allebei denzelfden
vurigen ijver en een even stagen drang om te overwinnen 1.
Het moeten ook vrome jongens geweest zijn, te oordeelen
naar de vijf }ezuïeten- en de drie priesterroepingen, welke
uit deze klas voortkwamen.
Toen Kerstmis naderde schreef hij een prijsvraag uit om
het mooiste Kerstverhaal. Hij zelf schreef er ook een, opdat
de jongens zich zouden inspannen tot het uiterste. Toen de
Kerstweek daar was, leverden allen hun opstel in en hun
leeraar las ze door met oprechte belangstelling, want allen
waren met zorg afgewerkt en reikten ver boven het banale
uit. Enkele konden rechtstreeks naar den drukker worden
doorgezonden en zouden in een jongensblad een heel goed
figuur hebben geslagen. Toen las hij hun zijn eigen vertelling
voor en allen getuigden eensgezind, dat hun leeraar den prijs
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verdiende. En Father Finn vond, dat zij juist oordeelden. Dit
verhaal viel hem zelf buitengewoon mee. Het was een vreeselijke spookgeschiedenis, met haren-ten-berge-rijzende verwikkelingen. Enkele dagen later kon hij de proef op de som
nemen, toen de misdienaars hem na de middernachtmis
vroegen een verhaal te vertellen. Wanneer de spookgeschiedenis uit was en zij naar bed
gingen, konden de meesten
den slaap niet te pakken krijgen en voor velen werd het
een woelige nacht.
Toen hij eens op doorreis
was in Chicago, vroegen ook
daar de misdienaars, die hem
kenden uit zijn gepubliceerde
verhalen in vele katholieke
Amerikaansche jeugdbladen,
hun een geschiedenis te vertellen. Father Finn wilde volgaarne nogmaals een steekproef houden met zijn griezelige
spookvertelling en de boy's van Chicago kwamen al even
erg onder den indruk als de misdienaars van Milwaukee:
het kostte hun een bange nacht en behekste droomen. De
schrijver vond het nu meer dan afdoende bewezen, dat het
een zeer pakkend verhaal was.
Zijn poësis behaalde dit jaar een schitterenden triomf.
leder jaar werd er in de Missouri provincie een intercollegialen wedstrijd gehouden. Father Finn en zijn jongens
spanden zich extra in om de eeremedaille, aan de eerste
plaats verbonden, voor hun klas te winnen 6.
Daar wij mogen aannemen dat Father Finn geen reden
had om zijn gewoon principe hier op te geven, waardoor hij
de feiten eerder een tikje beneden de werkelijkheid hield, dan
het minste détail aan te dikken, kunnen wij uit de enkele
hoofdstukken, die betrekking hebben op den intercollegialen
wedstrijd, met zekerheid afleiden, dat de jongens deze overwinning behaalden, dank zij den persoonlijken invloed en
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stuwkracht van hun leeraar, en dank zij hun eigen studieijver
en onwrikbare volharding. Zij wilden ook dat die eer zou te
beurt vallen aan hun klas, omdat zij deze overwinning als een
teeken van dankbaarheid aan Father Finn wilden aanbieden.
En het lukte. Zij wonnen de médaille. Enkelen behaalden
een zeer goede plaats en allen legden met succes hun eindexamen af.
Gedurende deze vacantie en ook de volgende werd Father
Finn benoemd op de villa, tot hoofd der vermakelijkheden.
Hij diende er dus voor te zorgen, dat zijn medebroeders een
verpoozende, aangename en rustige vacantie doorbrachten.
Toen de overste, Father Burrowes, hem bij zich ontbood,
om hem dezen ongewonen, maar belangrijken post toe te
vertrouwen, liet hij hem gaan met de woorden :
- Ziet U, we hebben niemand anders.
Father Finn nam het op als een compliment en lachte
er eens hartelijk om.
Toen hij na de vacantie terugkeerde naar het Marquettecollege, liet de Provinciaal hem op zijn kamer komen en deelde hem mee, dat hij in het komende schooljaar de rhetorika
zou doceeren. Toen moest Father Finn er waarschijnlijk
erg verbaasd uit gezien hebben, want vergoelijkend voegde
de overste er aan toe :
- Ziet U, we hebben niemand anders.
Tot hiertoe had hij nooit in zich een roeping tot redenaar
gevoeld en hij kon maar niet uitvinden welke natuurlijke
talenten hem moesten voorbestemmen tot dien belangrijken
post van rhetoricaleeraar. Van de vele speeches welke hij
ooit voor de jongens hield, had hij er nooit één uitgeschreven.
Dat ging steeds heel gemoedelijk, nooit klassiek, altijd in den
directen stijl van het oogenblik. Hij bezat de voornaamste
gave van den redenaar zonder het te weten: zijn hart sprak
en zinderde in ieder van zijn woorden. Straffen deed hij
uiterst zelden, maar op het gepaste oogenblik plaatste hij een
goed woordje.
'
In rhetorica echter verwachtte men van denleeraar grootere
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en zwaardere redevoeringen, met breed zwaaiende perioden,
op en neer golvend in protase en apodose.
Had hij vroeger nimmer een speech geschreven, hij had
evenmin een redevoering gelezen, buiten een paar gekende
sermoenen van Newman.
Wat er van zij, dit tweede jaar in Milwaukee deed in geen
geval onder voor het eerste. Het werd zelfs een succes over
heel de lijn. De jongens waren blij nog een tweede jaar
Father Finn als leeraar te behouden en hij zelf rekende het
zich tot een feest, twee jaren met hen samen te zijn.
Weer verkeerde hij in goede conditie en flinke gezondheid,
als hij voor de derde maal de reis naar Woodstock ondernam,
om nogmaals in een totaal vernieuwd milieu zijn theologische
studies te beginnen.
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V. -

TOM, PERCY EN HARRY

Toen Father Finn voor de tweede maal in St. Mary was
gearriveerden daar nog veel jongens had getroffen, waarmee
hij in zijn eerste surveillanten periode dikke vrienden was geweest, kwamen hun guitenstrekèn, fijne grappen en jongensachtig heroïsme hem weer vanzelf voor den geest. Door den
verren afstand hing er reeds een waas van romantisme omheen,
doch zijn sympathie deed hem den juisten middenweg vinden
en in zijn vrije uren schreefhij voor zijn plezier eenige treffende
collegegebeurtenissen uit, zooals hij ze meegemaakt had. Om
meer eenheid en tegelijk vrijer spel te laten aan zijn fantasie,
die arbeidde aan het uitbeelden van een nieuw jongenstype,
zooals hij zelf den idealen katholieken Amerikaanschen boy
zag, centraliseerde hij alles rond de figuur van Tom Playfair.
Op deze tweede reis naar St. Mary groeide in hem een
schoone droom. Hij zou verhalen schrijven voor de katholieke jongenswereld. Om kans van slagen te hebben, kwam
het er vooreerst dringend op aan, een patronus te vinden,
een mentor, een manager, om hem binnen te leiden in de
gesloten kaste der aanvaarde en erkende schrijvers. De lezerskring van den Bode werd hem te eng, hij wilde doordringen
in heel de Amerikaansche jongenswereld.
Hij ging dus op zoek naar een schrijver of criticus van
naam, die tegenover de literaire wereld wilde borg staan
voor zijn talent, om niet, bij zijn eerste publicatie reeds,
bedolven te worden onder een versmachtenden berg van
betwetende en willekeurig afbrekende kritiek. En daar hij
Jezuïet was, kwam het er natuurlijk in de eerste plaats op
aan de letterkundige kringen van zijn Orde gunstig voor
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zijn werk te stemmen, daar hij niets kon uitgeven zonder
goedkeuring van deze officieel erkende censoren.
Father Finn in zijn bekommernis, om zijn tocht langs dit
rotsachtige en glibberige pad reeds van verre te effenen,
besloot eens over zijn grootsche plannen te praten met
Father Kinsella. Hij gunde dezen algemeen geachten schrijver en besten criticus van de provincie een doorkijk op zijn
droomenland en hij sprak met schuchter, maar niettemin
overtuigd enthoesiasme, over zijn toekomstplannen.
Father Kinsella toonde zich zeer vriendelijk en beloofde
het geschrevene zorgvuldig door te nemen, daarna zou hij
eenvoudig en heel oprecht zijn meening zeggen.
Een paar dagen later ontbood hij Father Finn op zijn
kamer, sprak zeer vriendelijk en niet minder rechtdoor. Hij
somde een oneindig getal gebreken op, het één na het ander,
zonder verpoozen. Het leek een klassiek opgestelde dithyrambe over den slechten stijl in 't algemeen. Father Finn
wist niet, dat er zooveel literaire gebreken bestonden, laat
staan, zich ophoopen konden in één werk. De oprechte criticus eindigde zijn 'bespreking met den gulden raad, die als
een onontkoombaar logisch gevolg uit de gestelde praemissen
voortvloeide :
- En als je nu heel mijn meening weten wilt, Father Finn,
- hoe was het in 's hemelsnaam mogelijk, er nog iets kwaads
bij te voegen, na al wat hij reeds gezegd had - dan zou ik
alle idee om ooit eigen werk uit te geven, beslist laten varen,
In heel je opstel kan ik niets ontdekken, dat er ook maar
eenigszins schijnt op te wijzen, dat je 't ooit tot schrijver
brengen zult.
Had Father Finn niet stilaan al zijn enthoesiasme en vurig
veroverend verlangen voelen wegstroomen, onder de onafgebroken op elkaar volgende prikken, van de netjes op één rij
afgedeclameerde kritiek, dan zou hij bij die laatste alles
samenvattende charge zeker bewusteloos gevallen zijn, Nu
bestond er geen gevaar voor.
Met een dankwoord op zijn lippen en een gebroken vitaliteit, verliet hij de kamer van dezen al te oprechten man, die
1.2.0

het waarschijnlijk heel goed bedoelde, maar zeker alle schakeering miste om een pijnlijk woord aannemelijk te maken;
en de toekomst heeft grandioos uitgewezen, dat zijn oordeel
niet zoo scherp en onfeilbaar was, om van uit de hoogte en
zonder appél den staf te durven breken over veel belovende
jongeren als Father Finn, die op zijn gebied een onovertroffen wereldberoemdheid worden zou.
Deze nam het advies aan met gelatenheid, zooals het een
mindere tegenover een erkende meerdere past, zonder achterdocht, zonder wrok en konsekwent, want vóór hij op zijn
kamer was teruggekeerd, had hij reeds alle publicatieplannen
laten varen. Dien nacht sliep hij zeer slecht en hij hoorde de
klok afgemeten duidelijk twee uur slaan. Toch had Father
Kinsella hier geen schuld aan en Father Finn getuigde heel
oprecht, dat deze zijn toekomst niet in 't minst heeft beinvloed. Nee, de slapeloosheid, zijn oude vijand, had hem
weer te pakken en daar zijn gezondheid steeds bergaf ging,
voelde hij zich erg terneer gedrukt.
Zijn kleine klas vorderde al zijn krachten en hij gaf er zich
geheel aan. Zooals overal en altijd het geval was, hield hij
veel van deze jongens. Hij zocht en ontdekte in hen den
katholieken Amerikaanschen boy, zooals hij er zich een ideaalbeeld van had geschapen.
TOM PLAYFAIR OVER DE DOOPVONT.

Zekeren dag zat hij aan zijn lessenaar en hij maakte het
zich voor een paar uur gemakkelijk, in afwachting dat zijn
jongens met hun compositie klaar kwamen.
Terwijl hij rustig de klas inkeek, bestormde de gedachte
aan den echten Amerikaanschen jongen hem met volle
geweld, gelijk zij reeds weken vorm en gestalte had gekregen
in zijn geest. Zooal8 hij zijn jongens in hun levend bewegen
voor zich zag zinen, wilde hij ze uitteekenen op papier, jongens van vleesch en bloed, die een brief zouden zijn, een
dringende uitnoodiging aan alle jongens van Amerika, om te
worden zooal8 zij. Geen triestig, bloedloos monopolie van
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brave Hendrikken, maar jongens, echte jongens, die slechts
één roeping kenden, de eigen schoone en onovertroffen roeping: katholieke Amerikaansche boys te zijn, zooals God ze
naar zijn aanschijn had gemaakt.
En de hand van Father Finn reikte naar een stapeltje papier en zijn vingers zochten een pen en hij schreef... De
stalen punt draafde over 't papier met nooit geziene snelheid.
Verbaasd keken de jongens er van op. In minder dan één
uur had hij een stukje geschreven, dat hij zijn jongens zou
voorlezen. Het eerste hoofdstuk van Tom Playfair was klaar.
Toen vermoedde Father Finn nog heelemaal niet, dat dit
een eerste hoofdstuk was, waar nog vele andere zouden op
volgen, waar een boek uit zou groeien, dat aanleiding zou
geven tot andere boeken. Hij dacht er in de verste verte niet
aan, dat hij zijn eersten stap gezet had op den weg van een
wereldberoemd auteurschap, terwijl hij het pas in allen ernst
had verzaakt.
Zijn eerste periode, die van den beginneling, van het tasten
en zoeken, naar een eigen stijl, naar eigen zegging, eigen
woorden, vormen, beelden en kleuren, de periode die moei
zaam leven schept en houten poppen voortbrengt in plaats
van menschen, had afgedaan. Met dit eerste hoofdstuk van
Tom Playfair had hij zijn eerste sporen verdiend op weg naar
het meesterschap.
Woodstock was ook voor zijn literaire ontwikkeling een
proeftijd geweest, een verkennen van nieuwe en ongebaande
wegen, een uitvliegen over onbekende streken, een kneden
en boetseeren van onwillig materiaal. Zijn drie eerstelingen,
korte verhalen uit dien tijd : Charlie's Victory, Bertie en
Sophy en Ada Merton vertoonden de teekenen van een omroldragen meesterschap.
Het zou hee1emaal onbegrijpelijk geweest zijn in het leven
van Father Finn, zoo hij van zijn eerste verhaal een letterkundig juweeltje had gemaakt en even onbegrijpelijk zou
het geweest zijn, wanneer hij na een paar proeven niet spoedig een eerste plaats veroverd had.
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Deze onderneming bete eken de niet in 't minst een vergrijp
tegen zijn pas genomen besluit. Hij had dit verhaal geschreven voor de jongens van zijn klas en voor alle andere jongens,
die hij in de komende ja~en op zijn weg zou ontmoeten. Hij
dacht er heelemaal niet aan in Tom Playfair een held te
scheppen voor een toekomstig boek. Tom Playfair vertegenwoordigde alleen het type van den idealen boy, zooals het in
de sympathieke belangstelling van hart en geest bij hem
gegroeid was, met zijn drie kenmerkende hoedanigheden :
katholiek, Amerikaansch en jongensachtig. Hij was vooreerst
katholiek, niet kwezelachtig, ook niet oppervlakkig, maar
stevig en echt, met al de openheid en oprechtheid van de
jeugd, fier en onafhankelijk, vroom op alle oogenblikken
van den dag, met veel zin voor uiterlijke devotie, als blijk
van moed en overtuiging. Waar het op sommige oogenblikken dreigt té veel te worden, daar stoot het toch nooit af,
omdat er altijd een gloeiende en welgemeende oprechtheid
in spreekt.
Wanneer Tom vurig verlangt zijn Communie te mogen
doen en een uitstel als de grootste beproeving van zijn leven
voelt, mogen we dit gerust aanvaarden als oprecht gemeend
en vrij van alle pose. De tranen die hij weent zijn echte
tranen, om een reëel jongens verdriet, heelemaal geen krokodillentranen 1 •
Wanneer zij onder elkaar spreken over de devotie tot
Jezus H. Hart, en Tom, Harry Quip en nog enkele vrienden
Johnny Green trachten over te halen om samen met hen de
negen eerste Vrijdagen van de maand te Communie te gaan,dan
is dit geen praatje in de lucht,maar degelijke soliede vroomheid 2.
In St. Mary bestond de gewoonte, als een eerbiedwaardige
traditie van jaar en dag, het spel stil te leggen bij 't luiden
van 't Angelus en de jongens zelf zouden niet geduld hebben,
dat hierin verandering kwam. Een schapulier en een paternoster hoorden bij hun uitrusting. Zij zelf hadden het bidden
van de litanie van O. L. Vrouw ingevoerd vóór zij gingen
zwemmen; en al wat zij deden stond in het teeken van
het kruis 3.
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Dit alles en nog veel meer vinden wij in de boeken van
Father Finn terug en wie zou durven beweren, dat Tom,
Percy, Harry Dee, Claude Lightfoot, Lucky Bob en zelfs
Lord Bountiful vervelende jongens zijn. Nee, echte vroomheid verveelt nooit, zij vormt integendeel de grootste aantrekkelijkheid der jeugd, terwijl hun jeugd zelf opgroeit en
openbloeit als vrucht van hun levende vroomheid.
De nieuwe boy was ook typisch Amerikaansch en kind
van zijn wordend volk: vrij, onafhankelijk, open, fair, ruimdenkend, sociaal, met zin voor pioneering en avontuur.
Niet zonder reden heet de vlaggedrager van deze nieuwe
jeugd: Tom « play-fair ». Tom had vele gebreken. Welke
jongen die beweert een jongen te zijn heeft er geen? Maar
van één gebrek kon men Tom nooit beschuldigen: gemis aan
eerlijkheid.
De jongens uit ons volk zijn veel meer gesloten. Voor de
meesten blijft de omgang met hun leeraars en surveillanten
jaren lang beperkt tot formalistische begroetingen. Zij durven zich niet geven. In gezelschap toonen zij zich onbeholpen,
stram en stroef. De Amerikaansche boy voelt veel minder
den afstand tusschen oud en jong als een kloof van eerbiedwaardigheid. Misschien is er ook meer tegemoetkoming
van boven af. Het nationaal-volksche element brengt overal
een stemming van gemoedelijkheid en vriendelijkheid binnen.Zonder daarom noodzakelijk over te slaan in familiariteit.
Op een college ziet een jongen er heelemaal niet tegen op
eens met den Rector te gaan praten en zijn leeraars en surveillanten beschouwt hij als oudere vrienden, zonder in
't minst aan den vereischten eerbied te kort te schieten,
integendeel 4 •
Kan er grooter vertrouwelijkheid uitgedacht worden, dan
er heerschte op St. Mary tusschen Father Middleton en zijn
jongens en toch, wat een vereering voor dezen man bij Tom
Playfair, Percy Wynn en hun vriendjes.
Waarom zou een priester zich niet mogen geven aan zijn
jongens en aan wien zouden de jongens zich met meer vertrouwen kunnen wegschenken, dan aan hun priesterlijken
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vriend? Alleen in sympathie vindt de jeugd een atmosfeer,
waarin zij haar volledige krachten ontplooien kan.
Hun zin voor avontuur bracht hen op het spoor van heroïsche daden. Geen opgeschroefde maskarade vertooning
met knal pistolen en voetzoekers, maar een dadenkrachtige
jeugd, die marcheert op de maat van 't onstuimige bloed en
van hun durf. Iedere jongen ontmoet op zijn tocht van knaap
tot man zooveel gelegenheden, om zich een held te toonen,
maar alleen de echte jongens weten deze gelegenheden tot
den bodem uit te puren en tot een toren op te bouwen 5.
Hun natuurlijke jongensachtigheid lag tenslotte aan den
grondslag van alles. Zij waren anders dan groote menschen en met kinderen hadden zij alleen het verleden
gemeen.
Brave Hendrikachtigheid viel er bij hen niet te bespeuren.
Wanneer zij aantreden klinkt hun stap forsch, als marcheerden zij op den cadans van een innerlijk rythmische muziek
en hun oog blikt open en recht vooruit als zochten ze den
horizon af naar groote daden. Wanneer zij spreken klinkt
het echt en direct, als de stem van menschen die niet naar
hun woorden hoeven te zoeken, omdat zij niets te verbergen
hebben en als zij zwijgen spreekt heel hun levend bewegen
van hun verborgen ideaal.
« Jongen worden », is een heele kunst en in de geschiedenis
van Percy Wynn ontpoppen er zich de hoedanigheden van,
onder leiding van Tom Playfair, zoo als de titel van het boek
aangeeft: Percy Wynn, of hoe hij een jongen werd.
Dit karakter wilde Father Finn in zijn Tom Playfair
aflijnen en uitteekenen in een concrete voorstelling, om de
jongens te boeien en ze te winnen voor dit sympathieke ideaal.
Het idee om hierover een boek te schrijven kwam echter niet
bij hem op. Een intrigue had hij niet in zijn hoofd en hij
dacht niet eens aan een vervolg op de spannende avonturen
in dit eerste verhaal bij elkaar gebracht.
Hij kwam klaar met zijn geschiedenis tien minuten voor
't eind van de klas. De jongens hadden allen hun compositie
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ingeleverd en toen las Father Finn hun het hoofdstuk voor
dat hij zoo juist geschreven had. Zij luisterden met onverholen spanning, hun oogen wijd opengespalkt en zonder
verroeren, tot het laatste woord wegdreef door de klas.
Toen het uit was, gaven zij zoo 'n ondubbelzinnige blijken
van enthoesiasme, dat de ijdelheid van den schrijver er niet
weinig door gestreeld werd en hij voor zich zelf besluiten
kon, dat op dit eerste hoofdstuk nog menig ander zou moeten
volgen, met ware of althans waarschijnlijke episoden uit
het leven van Tom Playfair, om deze jongens in hun drift
naar mooie verhalen te voldoen.
De tijd voor deze nieuwe bezigheid duidde zich zelf aan.
Reeds drie maanden lang, lag hij iederen avond klaar wakker
van half elf tot twee uur. Deze tijd wilde hij voortaan gebruiken om het leven van Tom Playfair met één of twee
hoofdstukken te verlengen. Om half elf knipte hij dus zijn
licht aan boven zijn bed, nam een groot karton op zijn knieën,
een welvoorziene map met papier binnen het bereik van zijn
hand en zóó plat uitgestrekt in zijn bed, schreef hij een paar
uren aan één stuk door. Dit was trouwens de eenigc houding
waarin hij het zonder al te hevige vermoeienis een tijd lang
kon uithouden.
Zijn verbeelding werkte in deze dagen op volle kracht. Hij
hoefde nooit naar een vervolg te zoeken. Het een bracht het
ander mee. De avonturen onder vorm van oude, nu weer
Springlevende herinneringen, dansten als gek voor zijn
oogen en hij had moeite, om zijn op hol geslagen fantasie
bij te houden. Zijn pen gleed over 't papier met een snelheid,
alsof ze nooit meer mocht stilstaan. Veertig, vijftig nachten
schreef hij achter elkaar, aan de avonturen en de lotgevallen
van Tom Playfair en nooit kwam de gedachte bij hem op, dat
dit manuscript wel eens een boek kon worden, bestemd voor
het groote publiek. lederen dag las hij in de klas een gedeelte
voor van wat hij den vorigen nacht geschreven had en zijn
:;ongens volgden het verhaal met zoo 'n gespannen verwachting en zoo 'n ongeveinsde belangstelling, dat het voor den
schrijver de meest forsche aansporing werd, om het ééne
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vervolg zonder tusschenpoos op het andere te laten volgen.
Zijn handschrift begon eerbiedwaardige proporties aan te
nemen en hij voelde zich gelukkig als een kind met een mooi
en nieuw stuk speelgoed, wanneer hij door de vleugelen van
zijn inspiratie voortgestuwd, zijn hand racen zag over
't papier en vel na vel volkrabbelen, of wanneer hij overdag
zijn proza voorlas aan zijn jongens, die hem met glinsterende
oogen zaten aan te staren.
Hoe blij hij er ook uitzag, toch maakte hij het minder goed
en de laatste dagen bepaald slecht. Waarschijnlijk putte de
drift om te schrijven zijn reeds verzwakt gestel totaal uit,
zoodat hij voor zichzelf de nuchtere opmerking maakte : als
zijn krachten iederen dag bleven afnemen, dat hij dan waarschijnlijk binnen heel kort niet eens een voldoende reserve
zou overhouden om te blijven leven en daar zijn oversten
deze meening schenen te deelen, vertrok hij begin Februari
1884, in 't midden van 't schooljaar, naar St. Louis, een ziek,
gebroken man, maar met het volumineuse manuscript van
den levensblij en Tom in zijn koffer. Al had het verhaal noch
begin, noch midden, noch einde, de drie onmisbaarste eigenschappen van een goede verhandeling volgens de bepaling
van een zeer geleerd, buitenlandsch collega van Father Finn,
het was in alle geval springlevend.
Hij hield zooveel van zijn Tom Playfair, omdat hij meende
er de jongens gelukkig mee te kunnen maken, in de verschillende colleges waar hij nog terecht zou komen. Aan iets
anders dacht hij waarlijk niet. Vroeger, vóór enkele maanden,
zou hij er zeker van gedroomd hebben, al deze verhaaltjes
gebundeld uit te geven in een mooi boek. Maar nu had
Father Kinsella hem zoo overtuigd van zijn onbekwaamheid
dat hij het idee alleen bijna als een zonde van stoutmoedigheid en lichtvaardig oordeel begon te beschouwen.
De lucht zag er gelukkig niet overal even somber uit. Aan
zijn jongens hier in St. Louis las hij dezelfde avonturen van
Tom Playfair voor en ook zij luisterden, zooals jongens in een
.klas nooit geluisterd hadden. Daar Father Finn ondertus12 7

schen ook op krachten gekomen was, viel de neerdrukkende
stemming van moedeloosheid en minderwaardigheid welke
hem zoo beklemd had, geheel weg.
Nog niet geheel hersteld, maar met frisschen moed en in
gezelschap van zijn jongen vriend Tom Playfair reisde hij in
de maand Juni verder naar Cincinnati. We weten dat hij
het met de jongens van deze klas buitengewoon goed vinden
kon en zij zelf waren opgetogen met hun leeraar en al spoedig
even dol verslingerd op hun vriendje Tom Playfair, als hun
makkers van St. Maryen St. Louis.
Father Finn wist nu met zekerheid dat alle jongens getroffen werden door het ideaal beeld van den Amerikaanschen
boy, zooals hij het geschapen had. En daar de jeugd op dit
punt zeer gevoelig is voor alle onnatuurlijkheid en charge,
mocht hun oprecht enthoesiasme als het beste bewijs geIden
voor het fijne aanvoelen en begrijpen van den schrijver.
Na deze onderbreking van zijn studies, landde hij weer
in Woodstock aan om zijn philosophie voort te zetten. Een
van de eerste dagen na zijn aankomst werd hij uitgenoodigd
om een lezing te houden voor de communauteit. Onmiddellijk dacht hij aan zijn Tom Playfair en nam het voorstel met
graagte aan.
Op den afgesproken datum was hij klaar met het hoofdstuk,
waarin de duivelbezwering bij Johnny Green beschreven
wordt. Om het dramatisch effect nog wat te verhoogen, had
hij een medebroeder achter een scherm opgesteld met een
flinke hoeveelheid half gebroken aardewerk in zijn handen
en toen de lezer kwam aan de woorden « plots zakte het bed
krakend ineen » verhoogde het gekletter van 't brekend porcelein niet weinig de natuurlijkheid van het nachtelijk en
spookachtig gebeuren.
Al zijn medebroeders waren eensgezind in hun loftuitingen.
En Father Fagan die algemeen erkend werd als een zeer
letterkundig man, kwam den volgenden dag op zijn kamer,
om hem nog eens extra te feliciteeren.
Father Finn, begon hij, als U nog meerdere hoofd128

stukken als dit klaar hebt, wordt dat een jongensboek, zooals
er geen tweede in Amerika bestaat.
- Ik heb nog wel meer, antwoordde Father Finn en hij
haalde zijn pak manuscripten voor den dag.
Father Fagan wist niet wat hij zag.
- Mag ik dat eens inkijken, vroeg hij.
- Zeker, knikte Father Finn.
Heel vlot zal de lezing wel niet verloopen zijn, want het
manuscript was slecht geschreven, gezien de snelheid waarmee zijn inspiratie het op papier had gegooid en de zeer origineele houding van den opsteller. Toen Father Fagan het
terugbracht fdiciteerde hij Father Finn hartelijk, om de vele
fijne dingen die er in voorkwamen en hij spoorde hem aan,
om alle hoofdstukken zorgvuldig na te kijken, er een geheel
van te maken en het daarna uit te geven.
Reeds twee jaar had Father Finn nu iedere gedachte aan
publicatie laten varen en hij bleef bij zijn eenmaal genomen
besluit; zoo 'n onderneming was niets voor hem. Sommige
van zijn vrienden echter, trachtten hem 'op alle manieren
weer aan 't schrijven te krijgen.
Dit jaar ontving hij ook een brief van een uitgever van
Boston, om zijn medewerking te vragen aan een weekblaadje
voor de jeugd. Hiermee viel zijn besluit, reeds zeer wankel
geworden door de herhaalde bestormingen van zijn medebroeders, heelemaal in duigen. Hij haalde nogmaals zijn
manuscript van Tom Playfair voor den dag en koos er de
hoofdstukken uit waarin Jimmy Aldine optreedt. Hij verwerkte ze tot een geheel, herschreef de slordige gedeelten en
maakte het verhaal persklaar. Toen zond hij het verbeterde
manuscript aan zijn Provinciaal, Father Rudolph J. Meyer,
en wachtte met ongeduld op een antwoord. Later zag hij zeer
duidelijk in, dat op dit oogenblik heel zijn toekomst op het
spel stond. Kwam er een afkeuring of een weigering van zijn
werk, dan beteekende dit zonder twijfel het einde van zijn
schrijversloopbaan, dit was de laatste en hoogste instantie, die
hij wilde consulteeren, dit oordeel zou hij aanvaarden als
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bindend voor heel zijn leven. Maar toen wist hij nog niet,
dat er zoo véél op 't spel stond.
Spoedig daarop arriveerde het antwoord van Father Meyer.
Het bevatte alleen lof over de mooie en boeiende vertelling,
buiten één opmerking waar de brief mee besloot en waarin
het gebruik van bargoensch klinkende studententaal werd
afgekeurd. De Provinciaal schreef als volgt : « Het is wel
waar, dat we in onze scholen en colleges studentenjargon
toelaten; maar als we dit nu bovendien in ons eigen geschriften gaan gebruiken, beteekent het zooveel als een officieel
goedkeuren, onder dekking van ons imprimatur. » Mits deze
aanmerking te gedenken, gaf hij zijn volle toestemming tot
publiceeren in het jeugdblad van Boston.
Met dezen brief brak er een mooie tijd aan in 't leven van
Father Finn. Hij .voelde zich weer een schrijver met ongepeilde mogelijkheden en het drukken van deze verhalen
opende een nieuw perspectief.
Deze brief bracht ook een probleem mee, waar hij niet zoo
g,lUW een oplossing voor wist. Hoe kon hij nu een verhaal
schrijven over een echt Amerikaanschen jongen, die sprak
als een meisje?
Want, voegt Father Finn er fijntjes aan toe, het moet gezegd worelen, dat de katholieke meisjes in deze lang voorbije
dagen, ieder ruw jongenswoord schroomvallig uit hun
gecastigeerden woordenschat weerden. Haar sterkste woorden waren: « lief, heerlijk, aanbiddelijk, vreeselijk ». In plaats
van gewoon van een ding te houden, vonden zij het heerlijk
of aanbiddelijk of beeldig, enz. enz. In alle geval jargon bleef
voor haar taboe. De jongens dachten er heel anders over.
De jongens van I 880 drukten zich in hun dagelijkschen omgang even typisch en krachtig uit, als gelijk welk bakvischje
van onzen tijd.
HET JONGETJE IN DE TRAMWAY.

Terwijl Father Finn over deze moeilijkheid nog immer
druk liep na te denken, ging er hem plots een licht op. Hij
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dacht aan een jongen, zeer fijn opgevoed in een gecultiveerd
milieu, omringd door een bouquet van zusters, die hem
angstvallig verwijderd hielden van alle contact met jongens
van zijn ouderdom. Als hij zoo 'n figuur uitteekende kon hij
de gestelde moeilijkheden ondervangen en toch een reëel
karakter scheppen.
Na een kleinen speurtocht door zijn geheugen vond hij
onmiddellijk wat hij zocht. Toen hij eens van Woodstock
naar Washington reisde om een dokter te raadplegen, ontmoette hij daar in een tramway een kleinen jongen, in een
keurig fijn pakje gestoken, zwierig en voornaam als een prinsje.
Hij had een paar blinkend blauwe kijkers en lang goudblond
haar. Hij sprak met de gestyleerdheid en de radheid van een
redenaar en doorspekte al zijn opmerkingen met «zeker wel»
of « zeker nee I). Father Finn zag het jongetje nooit terug.
Toch leefde het ventje steeds in zijn geheugen als een
frissche en aangename herinnering, al wist hij het nooit bij
zijn eigen naam te noemen.
Toen hij zoover stond, en daar hij zich in die dagen toch
te ziek voelde om te studeeren, zette hij zich aan zijn tafel
en schreef in enkele dagen tijd zijn eerste lang verhaal voor
publicatie.
De familienaam van zijn jongen vriend, en broertje van
Tom Playfair, ontleende Father Finn aan een knap, gedistingueerd, jong medebroeder van hem, die te Woodstock
theologie studeerde. Father Finn hield van hem en van zijn
naam, daarbij had hij ook hel blauwe oogen en goudblond
haar. Hij was op en top een gentleman, zoo als hij het zijn
leven lang is gebleven.
De voornaam van het jongetje was gemakkelijk te vinden.
Het kwam er vooral op aan een naam te kiezen, die zoo weinig
mogelijk mannelijk klonk en zoo noemde Father Finn zijn
nieuwen jongen vriend: Percy Wynn.
Gedurende dit jaar te Woodstock en zijn tweejarig verblijf
te Milwaukee, zette hij met vierkant ontplooide zeilen zijn
tocht voort, op de zee van zijn avontuurlijke droomen en zijn
jagende fantasie.
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Regelmatig stuurde hij losse hoofdstukken van Tom Playfair aan de twee voornaamste katholieke jeugdbladen van
Chicago. 's Avonds na de klas werkte hij zijn vroegere in één
adem neergeschreven verhalen bij en trachtte hij de ruwe
uitdrukkingen van de oorspronkelijke jongenstaal zooveel
mogelijk bij te schaven, zonder nochtans te veel van de spontaneïteit weg te nemen.
In die dagen deed hij een nieuwe en belangrijke ontdekking.
Hij merkte op, dat alle letterkundig werk, zoo goed als onmogelijk was voor hem, telkens als zijn physische vermoeienis
boven een zeker peil uitsteeg. Als zorgen om zijn klas of om
zijn jongens hem drukten, kon zijn geest niet vrij genoeg
denken en iedere week was het voor hem een uitputtende
karwei, om zijn manuscript voor den dag te halen en het met
passende zorg bij te werken. Om toch tot een deugdelijk
resultaat te komen, moest hij zich overdreven inspannen en
het gaf aan zijn stijl iets onnatuurlijks en geforceerds. Nadat
hij een paar maanden zoo 'n overspannen werk had geleverd,
maakte hij voor zichzelf het vaste voornemen, geen literair
werk meer onder handen te nemen, zoolang hij zich niet
heelemaal frisch voelde. Hij had ondervonden, dat hij om een
vlot verhaal te schrijven, over al zijn faculteiten moest
beschikken, met een onverdeelde energie. Vanaf dit oogenblik
hield hij met onverbrekelijke trouw aan zijn besluit vast.
Slechts ééns zou hij er over heen stappen en met ellendige
gevolgen.
Toen hij enkele maanden leeraar was te Milwaukee, verscheen zijn eerste boek: Percy Wynn. Father Finn meende
een onderlegden uitgever getroffen te hebben, in den persoon
van een jong redacteur aan een katholiek jeugdblad van
Cincinnati. Achteraf bleek de jonge man heel onervaren in
zijn vak en niet opgewassen tegen een grootscheepsche onderneming. Father Finn zag zijn fout te laat in en het zou heel
wat moeite kosten om ze te herstellen.
Percy Wynn verscheen in een klein, fijn boekje, verguld op
snee. Het zag er wel aardig uit, maar het krioelde van zet-
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fouten. En om de waarheid niet te na te spreken, moeten we
bekennen, dat het verschijnen geen succes was. Men kon
het een boek noemen zonder uitgever.
De medebroeders van Father Finn toonden zich heel
enthoesiast, en Father James Connelly schreef hem een
mooi en brief, waarin hij het boek zeer prees, doch oordeelde
dat het verhaal te lang was. Van vele anderen ontving hij
vriendelijke en hartelijke gelukwenschen.
Hiermee verliepen deze twee aangename collegejaren in
Milwaukee en voor de derde maal ondernam hij de reis naar
Woodstock, om zijn studies voort te zetten.
HET RECORD VAN

« HARRY DEE ».

Toen hij er aankwam zag hij weer vele nieuwe gezichten
en zijn oude vrienden waren bijna met hun studies klaar. De
lessen begonnen pas over enkele dagen en niets is zoo vervelend als een studiehuis in vacantietijd, vooral als men er nieuw
aankomt. Velen weten niet wat te beginnen en verliezen toch
niet graag hun tijd.
Father Finn had nooit tijd te veel. Hij schreef of fantaseerde steeds een nieuw verhaal. Zekeren morgen zat hij na
het ontbijt op zijn kamer, en terwijl hij met starre aandacht
de krinkelende blauwe wolkjes van zijn sigaret volgde, ontdekte zijn oog opeens het schrikaanjagend spookverhaal, dat
hij een paar jaar vroeger geschreven had. Het lag daar vóór
hem op tafel en hij beleefde weer hee1emaal de geschiedenis,
zooals hij ze in een moment van hoogspanningsinspiratie
neergeschreven had. Zijn fantasie schoot wakker en bouwde
verder. Hij zou de kleine slaapwandelaar, nadat hij den
moord op zijn oom gepleegd had, naar het college van
St. Mary sturen, om moed en zefvertrouwen te winnen bij
Tom en Percy. Later zouden zij dan samen op zoek gaan
naar den booswicht Caggett, om het geheim van den moord
te ontsluieren.
Father Finn haalde een pak onbeschreven papier uit zijn
lade, knelde zijn pen vastberaden tusschen zijn vingers eh
begon te schrijven. 't Was de eerste September.
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Hij was toen dertig jaar oud, in de volle kracht van zijn
leven en geladen met een ontembare energie. Zijn pen galoppeerde over 't papier, met een nooit geëvenaarde snelheid.
Waarschijnlijk heeft hij hier zijn eigen record gebroken. Hij
schreef elf dagen lang, tusschen acht à negen duizend woorden per dag. Wanneer hij er later aan terugdacht, stond hij
over zijn eigen prestatie verbaasd. Tusschenill speelde hij
nog menig partijtje handbal, ging voor een heclen dag op
tocht en deed nog vele andere dingen, die met het verhaal
van Harry Dee niets te maken hadden.
Den elfden September begonnen de lessen. Vóór dien
datum moest zijn verhaal klaar komen. Toen hij den tienden
's avonds naar bed ging, was heel de geschiedenis geschreven, behalve het hoofdstuk waarin Caggett en Harry Dee
samen den nacht doorbrengen in het behekste huis. Dit
hoofdstuk moest het hoogtepunt vormen van heel het verhaal. Het hamerde wild in zijn moegepeinsde hersens en hij
kon den slaap niet vatten. Hij dacht en dacht en fantaseerde
en voelde de verschrikking van dien spooknacht als een
tastbare werkelijkheid langs zijn bloed omhoog kruipen. Hij
leefde het gebeuren mee, zooals hij zelf het geschapen had
en alsof het zich in zijn kamer afspeelde. Hij kon het niet
langer uithouden in zijn bed. Een echte ontzetting joeg hem
naar zijn lessenaar. Hij knipte zijn licht aan en in den doodstillen nacht van het slapende Woodstock trachtte hij de
fascineerende beelden die zijn ziel gevangen hielden, af te
wentelen. Eenigen tijd na middernacht viel zijn hand stil.
Tom Playfair en Percy Wynn waren in Harry Dec een derde
broertje rijker.
De geschiedenis was af en de schrijver ook. Nog gansch
onder den indruk van de vrceselijke gebeurtenis kroop hij
uitgeput en bevend in bed en trok de dekens over zijn hoofd.
Deze bladzijden deden later menige jongen en meisje rillen
van angst. Eerlijkheidshalve heeft de schrijver echter bekend,
dat hij de eerste was om er van te beven. En vóór hij Harry
Dee in boekvorm uitgaf heeft hij de griezeligste passages
in deze hoofdstukken verzacht, omdat hij vernomen had, dat
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jongens en meisjes bij het lezen van deze akelige geschiedenis,
reeds afzonderlijk verschenen in een of ander jeugdblad,
kippenvel hadden gekregen.
Van den volgenden dag, de eerste van zijn theologie, valt
niet zoo heel veel te vertellen. Die dag had hij twee uren
cursus en hij versliep ze allebei.
Nu Hany Dee in zoo korten tijd klaar was gekomen en
Tom Playfair wachtte voor publicatie, wilde hij het recht
op Percy Wynn weer in handen krijgen, om ze samen de
wereld in te sturen.
Het groote publiek kende Pel'cy Wynn nog niet en de
uitgever wilde niet bekennen, dat de onderneming zijn
kracht te boven ging. Hij weigerde bijgevolg zijn rechten
af te staan. Father Finn had reeds alles geprobeerd om weer
in bezit te komen van het auteursrecht en tot hiertoe waren
al zijn pogingen spaak geloopen.
.
In de eerstvolgende maanden kwam er geen verandering.
Harry Dee was geheel bijgewerkt en verbeterd, Tom Playfair
kon in boekvorm verschijnen, alleen Percy Wyl111 ontbrak op
't appèl. Toch hield Father
Finn het voor noodzakelijk
ze alle drie samen onder zijn
controle te houden, om ze
aan een degelijk en bekwaam
uitgever toe te vertrouwen.
En toen hij nadacht, om te
weten wat hij best doen kon
om dit plan kans van slagen
te geven, kwam hem slechts
één antwoord te binnen:
bidden.
Hij voegde de daad bij het woord en zich herinnerend dut
Sint Jozef hem reeds in vele netelige oogenblikken speciaal
had beschermd, besloot hij ook in dit hopelooze geval, zijn
toevlucht tot dezen heilige te nemen. Hij voelde in zich de
onrtuiging klimmen, dat Sint Jozef hem zeer zeker helpen
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zou. In deze stemming schreef hij nogmaals een brief aan
zijn uitgever, de zooveelste van de serie, maar dit keer verwachtte hij een gunstig antwoord.
En niettegenstaande zijn vast geloof stond hij toch verwonderd, toen het antwoord zoo spoedig kwam. De uitgever
liet hem weten, dat hij er niet aan hield het auteursrecht
langer te bewaren - en hij had Fathcr Finn haast gedwongen
een proces tegen hem in te spannen om het terug te krijgenen dat hij het met alle plezier weer aan den auteur terugzond.
Daarbij gaf hij het schitterend vooruitzicht ten beste, dat
een of ander uitgcver er hcel waarschijnlijk de geweldige
som van honderd vijftig dollars zou voor betalen. Toen
Father Finn dcze bekentenis las, kon hij nict nalaten even te
grinniken, want in zijn overmoed had hij de handelswaarde
van zijn boekcn in duizende dollar in plaats van in honderde
berekend.
Hij liet nu verder geen gras over zijn plan groeien en hij
begon zijn onderhandelingen met al de katholieke uitgevers
van de Vereenigde Staten. Aan allen schreef hij een brief en
stuurde een exemplaar van Percy W)nn.
Een· paar weken wachtte hij op antwoord en toen bracht
de post iederen dag, twee of drie zakelijk uitziende omslagen,
met vreemde postzegels uit alle Staten van Amerika.
Sommigen bcriehtten hem, dat zij alle uitgavcn van katholieke jeugdboeken stop gezet hadden, omdat er geen vraag
naar was en zij dus ook geen winst opleverden. - Wat ons
niet verwondert als wij den saai-devoten en suikerzoeten
rommel naslaan van dc toenmaligc katholieke jeugdliteratuur. De heeren hadden gelijk, wanneer zij er in die omstandigheden het bijltje bij neerlegden en liever niets drukten,
dan papicr te bekladdcn mct onnatuurlijk gezanik van vervelende groote menschen, die zelf nooit jong waren geweest cn
nu hun schade wilden inhalen, ten koste van de levende
jeugd. Maar de heeren hadden grandioos ongelijk, wanneer
zij meenden, dat een spannend katholiek jcugdboek niet kón
geschrevcn worden cn zij voortaan alle inzendingen van
jonge auteurs, ongelezen mochten terugsturen. Waarschijn-
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lijk zal menigeen van deze heeren en ook van de volgende,
nijdig op zijn vingeren gebeten hebben, als hij in de mededeelingen aan de uitgevers het succes las van de driemanschap Tom Playfair, Percy Wynn en Harry Dee, die hij hooghartig geweigerd had in te kijken, toen ze hem nederig ter
publicatie aangeboden werden.
Een tweede kategorie uitgevers deelde heelemaal de opinie
van de vorigen, maar zij wilden toch wel gaarne een zaak
doen en zij boden aan, de boeken netjes uit te geven, als
Father Finn zelf de kosten wilde dekken uit zijn eigen zak.
Wat moeten deze knappe zakenlui sip hebben opgekeken,
toen achteraf bleek, dat weinige boeken in Amerika zoo 'n
finantieel voordeel aanbrachten, als de uitgaven, heruitgaven
en vertalingen van deze jeugdboeken.
Een derde firma dreef de spitsvondigheid nog een weinig
verder en maakte hem een offerte, om in ieder geval alle onkosten van te voren te dekken en zoo het boek een goeden aftrek
vond, zouden zij er een ruim inkomen aan hebben en voor
den schrijver bleven er dan wellicht nog enkele dollars
over.
De beste aanbieding bereikte hem vanwege « Benziger
Brothers ) in New York. Voor zoover Father Finn oordeelen
kon, schreven zij hem een zeer verstandigen brief. Zij
bekenden dat zij reeds eenigen tijd de publicatie van boeken
voor jongens en meisjes opgegeven hadden, omdat er op de
boekenmarkt geen vraag naar was. Toch wilden zij met
Percy Wynn een nieuwe kans wagen, om te zien of dit boek
de katholieke jeugdliteratuur zou kunnen doen verrijzen uit
den lethargischen slaap, waarin zij zich in de Engelsch sprekende wereld bevond.
Hun contract zooals zij het voorlegden beviel Father Finn
niet hcelemaal. Hij stelde een wijziging voor en zij sloten
onmiddellijk akkoord op deze nieuwe basis.
Zoodat eindelijk in 1890 Percy Wynn voor het eerst waarlijk uitgegeven werd. Buiten het verschijnen van dit boek
had hij zijn woord zoo goed als gegeven Tom Playfair en
Harry Dee zoo spoedig mogelijk persklaar te maken, om ze
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samen als een zeer oorspronkelijke jongens trilogie de wereld
in te sturen.
De kritiek welke hij ontving uit de katholieke leekenwereld
klonk zeer vriendelijk en aanmoedigend. Vele priesters, die
Zieltogende weekblaadjes moesten in leven houden, vielen
er op aan met wolvenhonger.
Zooals het meer gebeurt, klonken de stemmen uit het
eigen kamp niet zoo eensluidend. Sommige ordebroeders
gaven als hun meening te kennen, dat dit geen werk was voor
Jezuïeten. Anderen deden er een positieven wensch bij en
oordeelden, dat Father Finn beter zou doen zijn tijd te
besteden aan 't schrijven van poëzie. Wat er ook van zij,
zijn Provinciaal, Father R. G. Meyer en zijn Rector te
Woodstock, Father Boursaud, moedigden hem onvoorwaardelijk aan.
Met al dit extra werk, ging het eerste jaar theologie in
versneld tempo voorbij. Percy Wynn werd aan het groote
publiek aangeboden, terwijl Harry Dee netjes ingedeeld
werd om te verschijnen in de wekelijksche afleveringen van
« The New World » van Chicago. Dit alles samen met zijn
theologie, belette hem veel aandacht te schenken aan een
aanval van bronchitis, die hem heel den Winter beklemde.
TOM PLAYFAIR MOET NAAR CINCINNATI

Met de Lente herwon zijn gezondheid het verloren terrein.
De examens met de daaropvolgende fijne vacantie, op het
buitengoed St. lnigo, begonnen veel vlugger dan wie ook
verwachtte. Toen zij met de boot uit Baltimore vertrokken,
scheen de zon als op den dag van haar schepping. Father Finn
voelde zich fit als nooit te voren. Het vooruitzicht van de
twee weken vacantie op St. lnigo kon zijn vreugde slechts
aanwakkeren en daarbij bezielde hem het plan, Tom Playfair
nu reeds een boy van zeven jaren, gansch paraat te maken
voor zijn intrede in de wereld.
De boot was de haven nog niet uit, als Father Finn reeds
een begin maakte met de uitvoering van zijn idee. Zijn

138

beslistheid om een voornemen onmiddellijk en met al zijn
beschikbare energie aan te pakken, mogen we zeker als een
van zijn voornaamste eigenschappen noemen. In het kalm
en snel beslissen, gevolgd door een prompte uitvoering, toonde hij zich op en top Amerikaan.
Aan boord bevond zich een trouw vriend van het college,
Mr John Brosnan, professor in de chemie te Woodstock.
Later werd hij Jezuïet en toen Father Finn hem na 37 jaar
weer eens ontmoette, roerde hij nog altijd in potjes en pannetjes aan denzelfden lessenaar en pruggelde ze daarna met
een vlammetje, om steeds met dezelfde verwondering, dezelfde onveranderlijke reacties na te gaan. Daarbij bleef hij
aan alle jongere Jezuïeten die zijn lessen volgden, de schoonste voorbeelden geven van ongedwongen en kinderlijk
simpele heiligheid.
Met dezen man, zijn trouwen vriend, knoopte Father
Finn een gesprek aan, toen zij in den vroegen zonnemorgen
van hun eersten vacantie dag, langs de ontwakende kaden
van Baltimore gleden.
- John, begon hij, ik verwacht een gunst van jou.
En, merkt Father Finn aan, een gunst vragen aan Mr
Brosnan, stond gelijk met het aanbieden van een suikerstok
aan een kind.
Hij nam het voorstel gretig aan en verzekerde dat hij al
zou doen wat hij kon.
- Wel, Mr Brosnan, ziehier. U weet dat ik reeds een
boek heb uitgegeven Percy Wynn en nu moet binnen heel
kort zijn oudere broer, Tom Playfair verschijnen, maar het
verhaal is niet af, er ontbreekt een schakel. Toen ik Tom
Playfair in zijn oorspronkelijken vorm neerschreef, dacht
ik niet aan publicatie en zoo bleven er vele leemten aan te
vullen. Het dringendst van al heb ik een hoofdstuk noodig,
waarin Tom gedwongen wordt wegens ziekte af te reizen
naar Cincinnati, om zijn verloren krachten te herstellen. Nu
kunt U voor mijn part Tom Playfair in de lucht laten vliegen,
maar hij moet op een aannemelijke manier uit St. Mary
weg.
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Toen Mr Brosnan er verschrikt van opkeek, ging Father
Finn verder :
- U hoeft hem natuurlijk niet zoo verschrikkelijk toe te
takelen. Toch moet hij ernstig genoeg geraakt zijn om een
tochtje van een paar weken naar Cincinnati, als hoogst redelijk te doen voorkomen. U bent chemist en als U geen middel
weet, om hem zoo 'n voordeeltje te bezorgen, dan kan niemand het weten.
Mr Brosnan beloofde er aan te denken gedurende hun
vacantie in St. Inigo. En Father Finn besloot het gesprek
met de woorden :
-- Ik zal er ook aan denken.
Vele jaren later kon hij zich dit laatste zinnetje
nog even duidelijk herinneren, als was het gisteren gesproken.
- Mr Brosnan zou er dus over nadenken en Father Finn
insgelijks. Maar, het was vacantie en in de drukke dagen van
dezen ontspanningstijd, bleven er niet veel oogenblikken
beschikbaar, om aan jongens te denken die noodzakelijk op
reis moeten. Daarom durfde Father Finn met bijna absolute
zekerheid beweren, ook al had Mr Brosnan het hem nooit
zelf verteld, dat de professor niet één enkelen keer aan de
dringende reisreden van TomPlayfair had gedacht. En hij
kon het met zoo 'n beslistheid bevestigen, omdat de schrijver
zelf, tusschen dit gesprek en het eind van de vacantie, zich
niet één keer om den beraamden aanslag op zijn vriend Tom
had bekommerd. Daarbij gebeurde er twee of drie dagen na
hun aankomst op St. Inigo zoo 'n vreeselijk ongeluk, dat heel
hun vacantie er door in de war liep. Een gebeurtenis, die
Father Finn tot zijn laatste jaren de meest tragische bleef
noemen van zijn leven.
Op St. Inigo bestond de gewoonte het souper te vervroegen, waarna de philosophen en theologanten er meestal met
de booten op uit trokken, om te zeilen en te roeien in een
breede baai, tot het begon te donkeren. Den avond van den
tweeden Juli, trokken de meesten zooals naar gewoonte er op
uit met de booten. Maar ze waren nog niet ver weg, als een
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zwarte stip in het Westen en
een plotse rukwind, de nadering van een storm aankondigden. Onmiddellijk kwamen er schuimkoppen op de
golven en de bootjes haastten
zich al dansend naar hun
basis terug. De storm kwam
ieder oogenblik geweldiger
opzetten en voortgestuwd
door een striemenden regen
en huilende windstooten,
holden zij naar de villa terug.
Een te mooie naam voor een reusachtige blokhut. Ze was
opgetrokken uit ruw bewerkte boomstammen, waar de schors
nog aanzat. Heel het huis bestond uit drie vertrekken, een
eetkamer, die tegelijk diende als recreatiezaal, rooksalon, zit-,
lig- en leescabinet en twee slaapkamers. Dien avond zaten
surveillanten en leeraren samen in de recreatiezaal, pratend,
lachend en zingend, terwijl buiten het onweer raasde en
onvermoeid om het huis scheen te rennen, af en toe met
ruw geweld aan de zware balken rukkend. Toen de klok tien
uur wees, had de storm zoo goed als uitgeraasd en in de
kalme koelte van den nacht, gingen zij slapen onder een
schijnbaar rustigen hemel.
Rond middernacht ontwaakte Father Finn uit een zwaren
doffen slaap. Boven hem hoorde hij over den planken vloer
bedden versjouwen en den stap van haastig werkende
menschen.
De regen kletterde met zoo 'n geweld tegen het huis aan,
dat het water voorzeker in ontelbare fonteintjes op den vloer
van de verdieping neergutste en nu vluchtten zijn medebroeders met hun bed en al hun bezittingen, naar een droog
gebleven plekje op den wijden zolder. Zonder al te scherp toe
te luisteren, om niet klaar wakker te worden, dacht Father
Finn aan al de voordeelen van een slaapzaal op 't gelijkvloers
en hij was juist van plan opnieuw te starten voor het droomen-
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land, toen een ketsende en blauw rood lichtende vuurgloed
alles in één enkele groote vlam hulde, terwijl een droog
dreunende donderslag, den bungalow onder zijn geweld
scheen te verpletteren. Tegelijk ontstond er boven een rumoer en gekraak, samen met het doffe bonzen van neersmakkende lichamen op den harden vloer ...
De overste van het vacantiehuis, Father John Wynne, pas
priester gewijd, was bij het uitbreken van den storm onmiddellijk opgestaan, om zoo noodig een handje toe te steken op
de meest bedreigde plaats van het huis. Juist op 't oogenblik
dat hij boven aan den ingang van de slaapzaal verscheen, vanwaar hij het geheel zonder moeite kon overzien, schoot de
bliksem als een vellende vuist van vuur in de slaapznal neer.
In het felle licht ontwaarde hij ieder détail van de dooreengeworpen kamer en hij zag drie mannen gevangen in een
cirkelende roode vuurbal tegen den grond smakken. Dadelijk
daarop klonk zijn trillende stem in het vreeselijke duister van
den onweers nacht, terwijl hij zijn hand zegenend uitstrekte
over de gevallen lichamen: « Ego vos absolvo a peccatis
vestris in no mine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. »
Deze drie jonge mannen : een theologant op den vooravond van zijn priesterwijding, de bekroning van een leven
van studie, edelmoedig doorworsteld om het bereiken van
een lang gedroomd ideaal ; een scholastiek, gereed om te
vertrekken naar 't college, waar hij in een eerste contact met
de jongens zou kunnen meedeelen van zijn hoog opborrelende geestdrift en een philosoof van het eerste jaar, nog
bezield met den brandend en ijver, die alle jonge idealisten
kenmerkt, werden op slag gedood. Het duurde lang voor hun
broeders de waarheid beseften. Zij wilden ze niet begrijpen.
Heel den nacht deden zij hun best om leven en kracht te
wekken in deze slaphangende spieren. Niemand durfde
spreken, om met snikkende woorden het nutte100ze van hun
pogingen aan te klagen. Zij deden wat de liefde hen ingaf,
terwijl zij baden in hun hart. Wat duurde die nacht eindeloos
lang! Eindelijk drong het licht door de boomen rond het huis
en zonder het te willen uitspreken, wist nu ieder, dat de drie
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jonge mannen dood waren, dood zonder herstel. Twee
anderen hadden vreeselijke brandwonden over heel het
lichaam en één van beiden was zoo deerlijk gehavend, dat
langen tijd voor zijn leven gevreesd werd.
Tegen den middag stonden alle bewoners van het huis
samen op het kerkhof geschaard, rond de ongeschaafde en
ruw in elkaar gepaste kisten van hun tragisch omgekomen
vrienden. Toen de kisten neergelaten werden in een hoekje
van den tuin, weenden allen. De dienst was kort, maar de
droefheid om het verlies van deze drie trouwe vrienden en
broeders in den grooten schoonen strijd voor Christus
Koning, bleef lang bij ..
Zoo snel mogelijk werden de oversten op de hoogte gebracht van 't ongeluk en nu wachtten allen met ongeduld
op een beslissing. Er hing een stilte in huis, een levende stilte
vol eerbied voor de drie dooden. Dit huis sprak op alle
plaatsen en op alle uren van de drie heengegane vrienden.
De overlevenden wilden er niet langer blijven en zij waren
bereid om gelijk waar naartoe te reizen, alléén, met de herinnering aan hun dooden. Zij wilden weg uit het huis, dat voor
hun vrienden zoo 'n ontijdig graf was geworden.
De Voorzienigheid toonde zich echter met dit plan niet
akkoord en de oversten lieten weten, dat de vacantie diende
door te gaan, alsof er niets gebeurd was. Hij wist dat allen er
over dachten zooals hij en dat zij liever onmiddellijk naar
huis waren teruggekeerd. Nu het bevel van de oversten er
anders over beschikte, kon men bij niemand eenige ontevredenheid bespeuren en allen deden hun best om van de overblijvende dagen te maken, wat er van te maken viel. Zij
bleven op St. lnigo tot den laatsten dag van de vacantie,
zooals van te voren was vastgesteld. Toen de drie weken
om waren, keerden zij dit jaar voor 't eerst met blijdschap
naar Woodstock terug.
Wanneer echter in de zwoele zomernachten van Juli en
Augustus, de bliksem en donder door den zwart bewolkten
nacht scheurden, rond het ingeslapen huis van Woodstock,
zag men spoedig in vele kamers licht branden en sommige
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meer gevoelige naturen gingen het bijzijn van een vriend
opzoeken, tot het onweer voorbij was. Zij die het wreede
inslaan van den bliksem meegemaakt hadden, konden dit
visioen niet vergeten. Father Finn met zijn felle imaginatie
had het drama dieper beleefd dan wie ook en in zijn droomen
streed hij vele nachten om zijn leven met donder en bliksem,
tot het felle zenuwschokken van zijn lichaam hem wakker
maakte. Dan knipte hij zijn licht aan en bleef een tijdje
opzitten, tot hij zich weer rustig voelde.
In dit geval eveneens bleek de tijd de beste dokter, en
midden Augustus hielden zijn verschrikkelijke droomen op.
Toen hij op een morgen na het ontbijt terug op zijn kamer
kwam en zijn oogen doorheen de wolkjes van zijn sigaret
het vergeten manuscript van Tom Playfair ontdekten, viel
hem het gesprek met Mr Brosnan te binnen. Ongeveer
zeven weken waren cr sedertdien verloopen en niettegenstaande hun wederzijdsche plechtige belofte, had geen van
beiden een oogenblik aan Tom Playfair gedacht. Toch moest
dit boek vóór 't einde van de groote vacantie persklaar komen. Nu was ze bijna voorbij en h2t manuscript lag nog
onaangeroerd op dezelfde plaatö.
Strak staarden de oogen van den schrijver naar het boek,
dat geen boek wilde worden, omdat midden in 't verhaal een
kapitale schakel ontbrak, die zijn vindingrijke geest en wakkere verbeelding tot hiertoe niet vermocht te smeden. Terwijl hij daarover te piekeren zat, ging hem plots een licht op,
als een weerschijn van het bliksemvuur in den nacht van den
tweeden Juli. Hij zou het verhaal van dit waarachtige gebeuren overschakelen in zijn geschiedenis van St. Maryen in
plaats van zijn gedoode vrienden, zou hij een paar jongens
laten neerbliksemen en Tom juist genoeg geven, om de reis
naar Cincinnati, niet alleen aannemelijk, maar zoo goed als
noodzakelijk voor te stellen, om cr van den opgeloopen
zenuwschok te bekomen.
Voor Father Finn duurde het niet lang, om een gedachte
om te zetten in de daad. Een paar oogenblikken later zat hij
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aan zijn tafel en schreef in één trek de hoofdstukken die
betrekking hebben op den tragischen onweersnacht, met
zijn voorspel en zijn gevolgen.
In het voorspel moeten enkele jongens van de gewone
slaapzaal verhuizen naar den zolder van het hoofdgebouw.
Tom begint onmiddellijk met een wandeling in de dakgoot.
Eenige van de moedigsten komen ook een kijkje nemen, tot
Father Middleton ze in 't vizier krijgt en naar beneden
roept. In hun haast om te gehoorzamen vergeet de laatste
het zolderluik te grendelen en dit zou zijn gevolgen hebben
in 't verdere verloop van de geschiedenis.
In 't eerste bijkomende hoofdstuk zien we Tom vriendschap sluiten met Johnny Green, met wie hij vanaf den
eersten dag van 't schooljaar in oorlog was. De arme John
was in den loop van 't jaar al maar dieper in de penarie
geraakt en nu stond hij op een zwart blaadje zoo bij zijn
leeraars als bij zijn surveillanten. Hij kon niets goeds doen.
Niemand gunde hem een kans en tenslotte kwam het zoover,
dat hij alle pogingen om braaf en eerlijk te zijn opgaf. Toen
kwam Tom hem ter hulp en hij won de sympathie van
Johnny met aan Father Middleton toelating te vragen oni
hem mee te nemen op wandeling, waar hij wegens zijn
slechte kaart geen recht op had.
's Avonds schreef Tom in zijn dagboek als eerste en laatste
beschouwing: 30 October. - « Sinds ik op het college ben,
heb ik opgemerkt, dat men met azijn nooit vliegen kan
vangen. Vandaag ben ik elf jaar geworden, Dit jaar zal ik
mijn eerste H. Communie doen. Hij heet Green. Ik geloof
niet dat er een trillioen sterren zijn. »
Op hun wandeling worden ze overvallen door een onweer,
dat met verrassende snelheid op hen toejaagt. Als de donder
en het gevaar nog ver zijn, beweert Green dat hij van niets
bang is en dat de storm hem weinig schelen kan.
- Maar veronderstel eens, zegt Tom, dat je onmiddellijk
sterven moest, dan zou je toch wel bang zijn.
- Welnee, antwoordt John, waarom zou ik bang zijn, ik
heb het braaf zijn lang opgegeven en kom toch niet inden hemel.
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- Je kon het tenminste beproeven met de devotie der
negen Vrijdagen, waarover Father Nelson ons gesproken
heeft in de kapel, wierp Tom op.
Green staarde hem dom aan.
- De Father zei, zooals ge weet, vervolgde Tom, dat
voor allen, die negen malen achtereen op den eersten Vrijdag
van iedere maand de H. Communie ontvangen, de belofte
bestaat, in hun doodsuur den bijzonderen bijstand Gods
te zullen bekomen.
- Ik heb 't wel gehoord, maar - elke maand te Communie ... dát is te veel voor mij.
- Begrijp eens, voegde Harry Quip er bij, morgen is het
de eerste Vrijdag van November. Maak eens een begin,
kerel. Een proef zal je toch geen nadeel doen.
- Mij dunkt, ik moest er nog maar niet mee beginnen,
gaf Green ten antwoord en rolde een sigaret.
- Je zou er Father Middleton een groot plezier mee doen,
merkte Tom aan.
- Ja, zeker, voegde Alex er bij.
- En 't zou je ontzaglijk veel goeds doen, ging Tom
voort. Komaan Johnny; de laatste maal dat de studenten
te Communie gingen ben jij stilletjes weggeslopen; je behoeft me niet zoo aan te kijken ik had mijn oogen goed open
en zag je list wel. Wil ik je eens zeggen, wat ik er van denk?
Dat je nog geen enkele maal te Communie geweest bent,
sedert je op 't college terugkwam.
- Zeg, je hebt mij immers niet verklapt, is 't wel?
- Nog niet, gaf Tom diplomatisch ten antwoord - hij
had er nooit aan gedacht, Green bij de overheden te verklappen - en ik zal er ook niets van zeggen, maar morgen
ga je nietwaar?
Er volgde een kort oogenblik van stilte.
- Ja, antwoordde Green ten langen laatste en met inspanning sprekend : ik zal gaan.
Wanneer de storm kort daarop in volle hevigheid los breekt,
wordt Green, die nooit bang was in zijn leven, wild van angst
en rent zonder omzien op het bosch toe, waar de bliksem
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ieder oogenblik de boomen kan vellen. Tom loopt hem achterna en schreeuwt om hem tot staan te brengen, maar Green
door een ontembaren schrik opgejaagd vliegt immer voort,
sneller en sneller over het glibberige gras. Gelukkig voor
Tom glijdt hij in zijn onberekende haast tegen den grond en
voor hij zijn vaart herwinnen kan valt Tom hem op den rug
en houdt hem onder zijn knie tegen het gras gedrukt. Op
't zelfde oogenblik treft de bliksem een zwaren eik, die in
zijn val met zijn lichte zijtakken, het gelaat van Tom bloedig
schramt. Kort daarop drijft het onweer gelukkig over en
zij keeren zonder veel praten naar 't college terug.
Den volgenden nacht lag Tom wakker in zijn bed en dacht
aan de voorbije dingen van den dag: aan de voorspelling van
Green: « De bui komt terug. De wolken ginder staan stil »,
aan het voorgevoel van Alex : « Tom, de bui komt wis en
zeker terug. Ik voel als het ware dat er iets heel ergs zal
gebeuren. Wil je wel voor me bidden? »
Om zich wat afleiding te bezorgen besloot Tom aan een
der openstaande dakraampjes de sterren te gaan tellen. Toen
hij zijn observatiepost pas had ingenomen, begon de regen
neer te kletteren op het zinken dak en de wind joeg met
geweld de zwarte wolken als een kudde mustangs uit de
prairie, met wapperende manen, op het college aan.
Enkele jongens werden wakker en plots deed een groot
lawaai allen in de kamer opschrikken, terwijl een pak regen
naar binnen kletste. Het zolderluik was opengewaaid en
weldra stond het water in groote plassen op den vloer. De
doordrenkte bedden werden door Tom en Harry naar een
drogen hoek van de kamer versjouwd, terwijl de overige
jongens, ontdaan en dicht opeengedrumd, angstig rondstaarden in de halfduistere zaal.
Het vervaarlijke klappen van het luik vermeerderde nog
hun schrik. Tom vond dat het lang genoeg geduurd had:
- Hoor eens, jongens, zei hij, ik ga die deur sluiten.
Hij klauterde tegen de ladder op, terwijl de regen hem in
't gezicht zwiepte en met zijn vrije hand trachtte hij de
slaande deur te grijpen. Het lukte en voorzichtig liet hij nu
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ook zijn andere hand los om den grendel dicht te schuiven.
Op dat kritieke oogenblik beukte de wind met zoo 'n reuze
kracht tegen 't gebouw, dat het luik uit zijn hengsels werd
gelicht en over 't dak weggeslingerd, terwijl Tom door den
weeromstuit een sierlijke buiteling maakte boven de hoofden
van zijn verschrikte makkers. Met een smak kwam hij
gelukkig op zijn bed terecht, dat druipnat onder het open
luik stond.
Zijn vrienden sprongen toe om hem te helpen.
- Geen nood, zei Tom, er is niets gebroken.
Toen wilden zij tenminste zijn bed naar een droog plaatsje
verhuizen en niettegenstaande het protest van den eigenaar
sprongen Alex en John naar voren.
- Zij hadden nog geen twee stappen gedaan of er flitste
een oogverblindende bliksemstraal door het vertrek. Tom
viel met geweld op den vloer, boven op iemand, die reeds
vóór hem neergesmakt was, waar hij onbeweeglijk, nochtans
niet bewusteloos, bleef liggen en met een gevoel, alsof elke
spier en vezel in zijn lichaam vaneengereten was. Hij lag
daar te staren naar een onbewolkte lucht, tintelend van
sterren, naar een klaren hemel zonder vlek.
- Het onweer was voorbij.
- Terwijl hij viel, was de lamp van den Rector uitgegaan, die juist bij het inslaan van den bliksem aan den
ingang van de slaapzaal was verschenen. In de oogverblindende schittering van dien vreeselijken bliksemstraal had
hij vijf jongens onder den koepel zien staan, die met kracht
voorover op den vloer werden geworpen, en een reuk van
ontstoken kruit en ozon vulde het geheele vertrek. Er ontstond gelijktijdig een oorverdoovend geraas. Het klonk in de
ooren van den Rector alsof er naast hem een kruitmagazijn
sprong. Doch hij wist wel, dat het geen kruit ontploffing,
maar de donder was, die op den bliksemstraal volgde, welke
vijf jongens voor zijn eigen oogen had getroffen. In de
doodsche stilte en de donkerte die nu onmiddellijk ontstonden, verhief hij zijn stem duidelijk en vast, en terwijl hij met
zijn rechterhand het kruisteeken maakte, sprak hij de woor-
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den van de absolutie : « Ego vos absolvo a peccatis vestris,
in no mine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. »
- Toen sprak hij de jongens zoo kalm mogelijk toe en
stuurde ze naar de infirmerie. Bij de deur telde hij ze met een
angstig hart.
- Zes waren hem voorbijgegaan.
« Nog drie dat waren er negen.»
« Nogmaals drie - dus twaalf. De laatste was de prefect. »
« Toen heerschte er een doodsche stilte. »
« Zijn zinnen hadden hem derhalve niet bedrogen. Vijf
waren er door den bliksem getroffen. »
« Hij stak opnieuw zijn lamp op en haastte zich naar het
andere einde van de zaal. Tom lag, zijn oogen gesloten, met
het hoofd op 't lichaam van Green; naast hem Alexander
Jones kalm, 0 zoo kalm. Verderop lag Quip, zwaar ademhalend, met een leelijke gapende wonde in het gezicht.
Pitch bevond zich in een zittende houding en mompelde
woorden zonder samenhang.»
- Tom, schreeuwde de Rector, !e-rwijl hij bukt<: en den
jongen bij de hand greep.
~ De oogen openden zich. »
« Ja Father, mij mankeert niets, wat is er gebeurd? )\
« De Rector deed hem een schier onmerkbaar teeken en
boog zich over Green. Het was niet noodig te luisteren naar
de ademhaling, die nimmer zou terugkeeren. Hij begaf zich
naar Alex Jones en hij zuchtte pijnlijk. Green en Jones
waren oogenblikkelijk door den bliksem gedood; de donderslag welke op dien oogverblindend en flits volgde, hadden
zij niet meer gehoord. »
In den nacht bood Tom zich nog aan, om samen met den
Broeder den dokter te halen in het dorp. Op levensgevaar
worstelde hij door het water van een overstroomde beek,
kwam behouden op den anderen oever terecht en rende in
zijn natte kleeren naar het dorp.
Na deze doorstane schokken kon Father Finn zijn jongen
held heel gerust laten afreizen naar Cincinnati.
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De herinnering aan de vreeselijke gebeurtenis van St. Inigo
had de ontbrekende schakel in zijn verhaal gesmeed.
« TOM PLAYFAIR

»

EN JAN PUBLIEK.

In de voorrede van den twaalfden Amerikaanschen druk
bekent de schrijver : « Het is haast onnoodig te zeggen, dat
het werkelijk bestaande college nooit door den bliksem is
getroffen; de « koepel » waarin een verschrikkelijk voorval
plaats heeft, in dit boek verhaald, werd niet opgetrokken
door een architect, maar door een paar pennestreken. »
Toch weten wij uit zijn eigen leven, dat heel de geschiedenis niet zoo onwerkelijk is, als hij wil laten voorkomen.
Zoo kwam Tom Playfair in een paar uur klaar voor den
drukker. In 1883 geschreven en in wekelijksche afleveringen
verschenen tusschen 1883 en 1889, kon hij nu in boekvorm
verschijnen.
Toen Father Finn een vijf en twintig jaar later, na een reis
door Britsch Honduras, met het plan van een nieuw boek
rondliep: Pacing Danger, hernam hij de lezing van Tom
Playfair, Percy Wynn en llarry Dee. Stap voor stap kon hij
de verschillende episoden en avonturen volgen, zooals ze
in zijn geest gegroeid waren. En bij 't herlezen viel het hem
op dat de hoofdstukken over 't noodweer, die hij laatst
geschreven had, toen hij reeds één en dertig jaar was, veruit
supérieur waren aan de hoofdstukken, die hij in zijn drie
en twintigste had samengesteld.
Father Finn zond zijn Tom Playfair aan den Provinciaal,
Father Frieden, en kreeg het manuscript onmiddellijk terug,
met de hartelijke goedkeuring van zijn overste en een aanbeveling voor een laatste censuur door Father Fagin te
New-York. Deze, een der beste critici op gebied van jeugdliteratuur, die Father Finn ooit in zijn leven ontmoet heeft,
stelde een paar lichte wijzigingen voor en gaf het boek vrij
voor publicatie.
Op het laatste oogenblik rees er een onverwachte moeilijkheid. Een Provinciaal van een zekere provincie arbeidde in
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die dagen aan een plan, om alle uitgaven van de JezuIeten
te centraliseeren. - Een plan waar nooit iets is van terecht
gekomen. - Father Finn kon niet anders, dan hem zijn boek
toesturen en met een angstig voorgevoel wachten op antwoord. Zijn gevoel bedroog hem niet. Het antwoord kwam
en klonk als een vonnis. Een Jezuïet, een zeer geroemd letterkundige, deelde hem de meening van den Provinciaal mee.
De man wilde heel 't verhaal van 't onweer verwijderd zien;
hij wilde den oom van Tom uit het boek verbannen; hij
wenschte een heele reeks feiten en feitjes te schrappen, die
er voor de grap tusschengevoegd waren om het geheel
levendig en echt voor te stellen; enfin, hij wenschte in 't kort
gezegd een anderen Tom Playfair, dan Father Finn geschreven had. In zijn hoofd hing het beeld van een preutsche en
kraaknette jongen, een zoeterig moederskindje, dat met een
Amerikaansehen boy niets gemeen had. Het klassieke beeld
uit de verouderde school, die heel de katholieke jeugdliteratuur gekelderd had.
Toen de ongeluksbode van den Provinciaal vertrokken was,
bleef Father Finn in een ellendige stemming achter. Hij
schreef dadelijk een brief aan zijn eigen Provinciaal en vertelde zijn wedervaren. « Wat moet ik doen? )} vroeg hij.
« Wanneer ik mijn boek moet veranderen volgens de uiteengezette aanduidingen en wenschen, dan blijft er geen bladzijde over van het heele verhaal zooals ik het heb willen
schrijven. )}
Toen wachtte hij op antwoord.
Enkele dagen gingen voorbij en weer gleed de zon over
't land. Father Frieden schreef terug, dat er geen reden
bestond om het boek nog langer in te houden, wanneer de
aangeduide censoren hun « imprimatur )} gegeven hadden.
Enkele dagen later was het boek in handen van Benziger
Brothers en na een paar maanden telden de Amerikaansche
jongens en meisjes een vriendje meer: Tom Playfair.
De critici waren niet zoo eensluidend enthoesiast over
Tom Playfair als over Percy Wynn. Zij stipten menig gebrek
aan met recht en reden.
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En toch ...
Zij lieten onder meer opmerken, dat het boek niet zoo
«gelijk» was als Percy W)nn. Dat het niet zoo goed samenhing,
dat de taal onverzorgd aandeed en het verhaal zelfs hier en
daar vulgair klonk. De meest origineele critiek kreeg hij
te hoor en van een jong medebroeder, die ondertusschen
schitterend werk gepresteerd heeft in den dienst van de
Kerk. Hij kwam op Father Finn af, toen deze te Woodstock
te midden van een groep te praten stond en, « Father Finn »,
zei hij, « ik ben net klaar met de lezing van Tom Playfair
en ik moet bekennen dat ik heeIemaal ontgoocheld ben.
In Percy Wynn stort U den rijkdom uit van uw ondervinding,
als jongen, surveiIIant en leeraar. U schrijft uit de volheid
van uwe belevenissen en herinneringen. Ieder feitje komt
op zijn plaats. De stijl is natuurlijk en nergens gewrongen.
In Tom Playfair echter heht U tevergeefs getracht dezelfde
gemakkelijke, aan vervoering grenzende losheid te bereiken,
zonder er in te slagen. U hebt getracht een tweeden keer te
herhalen wat u zoo goed gelukt is in Percy Wynn, maar ieder
die Tom Playfair leest, kan zien, dat u de stemming hierdoor
geforceerd hebt. Heel de geschiedenis lijkt stroef en onnatuurlijk, in een vruchtelooze poging om een voorgaand succes te herhalen. »
Na die knappe en verbluffende redeneering te hebben aanhoord, merkte Father Finn heel bescheiden aan, dat hij
Tom Playfair jaren lang geschreven had, vóór hij aan Percy
Wynn dacht.
Bij deze onverwachte bekentenis keek de zelfzekere criticus eerst ontzaggelijk verbaasd, sloot toen zijn oogen om eens
diep na te denken en zwenkte af voor een solitaire wandeling.
En toch ... niettegenstaande al die kritieken, welwillende
en andere, bracht Tom Playfair het tot een nooit gekende
hoogte in de wereldliteratuur der jeugd. Volgens zijn uitgevers blijft dit boek het meest succesvolle katholieke verhaal, dat ooit in 't Engelsch voor jongens en meisjes geschreven werd.
In Tom Playfair wilde Father Finn alles ten beste geven
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wat hij wist over den Amerikaanschen katholieken boy,
zooals hij hem zag, natuurlijk en echt in zijn eigen milieu.
En juist om die echtheid en om zijn sprankelende jongensachtigheid, werd Tom de lleveling van de jeugd in heel de
wereld.
Het boek was nauwelijks enkele maanden van de pers, als
de Duitsche vertaling verscheen. In 1908 volgde een Portugeesche vertaling, in 1910 een Italiaansche, in 19II een
Nederlandsche en een Fransche, in 1913 een Pooische.
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VI. -

VAARWEL

Wanneer de Paters in Woodstock door de holle gangen van
het huis, een eigenaardigen drogen kuch hoorden galmen,
wisten zij dat Father Finn op komst was. Gedurende heel
den Winter van zijn derde jaar theologie, had hij te kampen
tegen zware aanvallen van bronchitis en zijn verzwakt
lichaam kreeg het hard te verduren. Toch deed hij stil
zijn werk, steeds opgewekt en volijverig, zoodat eigenlijk
niemand precies vermoedde, hoe leelijk hij er aan toe
was.
Zekeren morgen in 't begin van de Lente, als hij in de
koestering van de eerste warmte lichtjes begon op te leven,
ontbood de Rector hem op zijn kamer.
- Father Finn, zei hij, ik ontvang zoo net een brief van
den redacteur van den Bode in Philadelphia. Een paar leden
van de redactie liggen in 't hospitaal. De kopij raakt op en de
overblijvende redacteur weet niet, waarmee zijn eerstkomende nummers te vullen. Hij roept dringend uwe hulp in,
om hem uit dezen nood te helpen.
De Rector dacht er voor 't oogenblik heelemaal niet aan,
dat hij met een ziek man sprak, die misschien met evenveel
recht een bed zou bezet hebben in de kliniek, als de twee
redacteurs uit Philadelphia.
Nu was Father Finn immer van oordeel, dat men een
voorstel, hoe gek het er ook uitzag, nooit onmiddellijk van
de hand mocht wijzen en daar hij evenmin zag, hoe hij dit
aanbod kon aannemen, zonder zichzelf erg te benadeelen,
vroeg hij een paar uur bedenktijd, om het voor en tegen eens
rustig op zijn kamer te overwegen.
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Nog vóór de twee uren voorbij waren, klopte hij met een
heimelijken lach bij den Rector aan.
- Father, begon hij, U weet, dat mijn gezondheid verre
van uitstekend is. In deze omstandigheden, hier in dit huis,
met zijn vochtig klimaat en met mijn verzwakte krachten,
meen ik niet één enkelen fatsoenlijken regel te kunnen neerschrijven. Maar ik heb een ander plan. U laat mij vertrekken
naar Philadelphia. Daar neem ik eerst een paar weken rust
en ik houd het voor zeker, dat de verandering van klimaat
mij spoedig zal op dreef helpen. Is het eenmaal zoo ver, dan
zal de redactie van den Bode niet over mijn productiviteit
te klagen hebben.
De Rector toonde zich een man voor redelijke plannen vatbaar. Hij schreef zelf aan den Provinciaal om de noodige
toelatingen en de zaak kwam in orde.
Den volgenden dag, op een zingenden lenternorgen, vol
zon en blijheid, verliet Father Finn, midden in het trimester,
het eentoniglevende Woodstock. De professoren keken er
een oogenblik van op uit hun drukke bezigheden. Zijn medestudenten voelden een paar uren heimwee naar hun voorbije
collegejaren, al gunden zij Father Finn zijn buitenkansje
van harte.
In Philadelphia aangekomen, liep alles zooals hij het voorzien had. De opwekkende drukte van de stad maakte hem
spoedig beter en de verhalen, met frisch nieuws voor alle
rubrieken, vonden regelmatig hun weg naar het herademend
redactiebureau van den Bode.
Nu hij toch in een grootstad verbleef, wilde hij er ook
gebruik van maken om een paar competente artsen te raadplegen, specialisten in hun vak, omtrent al de miseries die
zijn arm lichaam, de laatste maanden, beslopen en bestookt
hadden.
Zijn eerste bezoek gold een jonge dokter van de middenstad, met een « up to date » moderne inrichting. Deze onderzocht zijn dient met scrupuleuze nauwgezetheid, stelde
onderwijl enkele spaarzame vragen, fronste meer en meer
zijn blank voorhoofd, naarmate het onderzoek vorderde, tot
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zijn gezicht één grijns werd van voldoening, omdat hij de
kwaal op het spoor was en hij zijn patient met een onverwacht nieuws meende te kunnen verrassen.
Father Finn die niet aan zijn proefonderzoek was en zich
tamelijk goed thuis voelde in de psychologie van alle soort
geneesheeren, begon zich bij het vertoonen van al deze symptomen een beetje ongerust te voelen. Maar de dokter overtrof
nog verre zijn verwachtingen, toen hij beweerde, dat zijn
patient leed aan een gevaarlijke nierziekte, in de medische
wereld gekend onder den naam van haar ontdekker, als
« Bright's disease ».
« Deze wonderbare microbe » ging de dokter voort, alsof
hij een uitverkoop hield van een verzameling onschadelijke
diertjes, « kan iemand op een week tijd, van zijn bed in het
graf helpen. Eén middel kan de kans keeren : melk dieet,
absoluut melk dieet: 's morgens, 's middags en 's avonds
melk, veel melk en niets anders dan melk. »
Dit vond Father Finn toch een beetje te bar. Hij trachtte
zich zwakjes te verweren en vroeg of de dokter dan zoo absoluut zeker was van zijn diagnose. Kon er geen kleine vergissing bestaan, voortspruitend uit een sterke gelijkenis van de
symptomen met. .. ?
Maar de dokter nam toen zoo 'n agressieve houding aan
en zijn stem sneed zoo categoriek door de kamer :
- U twijfelt aan mijn beslissing? Wel, U kunt naar
dokter Black gaan een oogspecialist. Laat hem uw oogen
onderzoeken en U zult daar dezelfde geschiedenis te hooren
krijgen als hier.
Terwijl hij Father Finn begeleidde tot aan de deur, trachtte
hij zijn patient zoo vast mogelijk te overtuigen, dat hij zich
in de symptomen van de ziekte onmogelijk kon vergist
hebben.
Het was een somber uitziend man, die door de zonnige
straten van Philadelphia naar het Sint }ozefcollege terugwandelde.
Onderweg probeerde Father Finn zich wijs te maken, dat
hij het best enkele jaren zou kunnen volhouden op zijn
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melkdieet. Maar toen echoden de woorden van den dokter
opnieuw in zijn ooren, als de meest stoutmoedige en afschrikwekkende reclame van een zuivelfabriek : ({ 's morgens,
's middags en 's avonds melk, veel melk en niets anders
dan melk ».
Hij begon er zoo waar van te transpireeren, toen hij in een
oogenblik van vertwijfeling al deze stroomen melk op zich
zag .toevloeien en hij dacht met weemoed aan de paar druppeltjes, die hij tot hiertoe dagelijks gebruikt had, om zijn
koffie en thee te kleuren.
Zou zijn doodsvonnis dan toch geteekend zijn?
Maar Father Finn was de goede gewoonte niet ontwend,
telkens als het er voor hem benard uitzag, naar zijn rozenhoedje te grijpen en O. L. Heer met kracht van middelen
in zijn zaak te betrekken. Hij zette tegelijk zijn vasten en zijn
bidden in als een boetende eremijt en om zijn eigen uitdrukking te gebruiken, bad hij heel bepaald tot God, dat de dokter
({ zijn woorden zou mogen inslikken ».
Daar zoo 'n boetend monnikenIeven nogal zwaar is voor
iemand in volle activiteit en Father Finn voor zichzelf
moest bekennen, dat hij niet onverschillig was aan een stevig
maal, besloot hij zoo vlug mogelijk het advies in te winnen
van den oculist, om in zijn oogen te laten speuren naar
verdere kenteekenen van die vreeseIijke nierziekte.
Deze dokter was een heel nette jonge man, die buiten zijn
twijfel aan 't bestaan van God en nog een paar dergelijke
beuzelarijën, best met zijn nieuwen dient overweg kon.
Hij onderzocht met en zonder instrumenten de oogen
van zijn patient, hij keek van ver en van dichtbij, tegen het
licht en in het licht, tot hij tenslotte verzekerde geen spoor
van de wreede kwaal van Bright te ontdekken. Maar wel
bevond hij de oogen van zijn dient in zoo 'n deernis wekkenden toestand, dat onmiddellijk en zonder pardon alle studie
diende opgegeven te worden, als hij zijn gezicht niet totaal
wilde verliezen. Alle lezen en schrijven was totaal uit den
booze en er hielp geen verder redeneeren aan. De zaak bleek
te duidelijk, dan dat een specialist er zich in vergissen zou.
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Met dezelfde onwrikbare zekerheid als de eerste dokter een
vreeselijke nierziekte had vastgesteld, hield de tweede beslist
aan zijn bedreiging van totale blindheid, zoo de patient niet
alle studie en lectuur voor heel zijn leven prijsgaf.
Toen Father Finn in 't college terugkwam, herhaalde hij
werktuiglijk voor zichzelf als een gek refrein: « altijd melk
drinken, nooit meer schrijven, nooit meer lezen ».
Ten einde raad wendde hij zich tot Sint Jozef zijn hemelsehen dokter, bij wien hij steeds om troost en bijstand ging, als
de menschen hem niet langer helpen konden. In deze dagen
legde hij ook menige belofte af en hield met den moed der
wanhoop aan zijn melkregime vast. Steeds kwam in zijn
gebed dit ééne schietgebedje terug: « Geef dat dokter nummer één zijn woorden inslikke. »
Na een paar dagen keerde hij terug naar den man, die hem
voor heel zijn leven tot melkdrinken veroordeeld had. Hij
bracht hem eerst verslag uit over 't onderzoek bij den
oogspecialist en liet duidelijk verstaan, dat deze geen enkel
symptoon van de wonderbare nierziekte had ontdekt. Misschien was er toch een kleine vergissing in 't onderzoek ingeslopen, misschien... Father Finn insinueerde zooveel
mogelijkheden, dat hij den man kwaad en verontwaardigd
uit zijn tenten lokte, bereid om een tweede onderzoek in te
stellen.
Na enkele oogenblikken keek de dokter verwonderd op :
- Hebt U mijn dieet streng gevolgd.
Father Finn knikte bevestigend.
- Wel, zei hij, nu kan ik mijn oogen niet langer betrouwen; dit geval is te vreemd. Vóór enkele dagen vertoonde
uw lichaam op onbetwiste wijze alle kenteekenen van de
kwaal van Bright. Vandaag zijn alle symptomen verdwenen.
Dat is het meest wonderbare geval, dat ik ooit in mijn praktijk tegenkwam.
Bij de deur wuifde hij met zijn hand tot afscheid en spoorde
Father Finn aan, om zijn melkdieet onverdroten voort te
zetten. Father Finn groette beleefd terug en zegde tegelijk
adieu aan dokter en dieet.
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Toen hij terug op 't college kwam liet zijn eetlust niets te
wenschen over. Hij ging door als vroeger en meende uit de
vergissing van dokter nummer één, te mogen besluiten tot
de vergissing van dokter nummer twee. En ... na dertig jaar,
had zijn gezicht nog geen greintje aan scherpte verloren.
Ondertusschen was de redactie van den Bode weer op de
been geraakt en Father Finn mocht terug naar Woodstock.
Niettegenstaande zijn bange avonturen met de specialisten
van Philadelphia, was zijn gezondheid er reusachtig op vooruit gegaan en daar hij juist op theologie aankwam in d'examen periode, viel hij met verwoedheid op zijn stapel bestofte
cursussen aan. Deze twee eerste maanden, deed hij meer aan
theologie, dan in heel het afgeloopen anderhalf jaar samen.
Maar zooals het steeds gaat met extremisten, zoo verging
het ook met Father Finn. Zij trekken een tijdje heel hard, tot
spoedig daarop de koord weer geheel slap valt.
Hij was te geweldig van stapel geloopen en de slapeloosheid, die hem steeds verraderlijk bleef bespieden, viel nu
ook weer onmenschelijk op hem aan. Een frisch hoofd, de
eenigste troef, die hij tot hiertoe bij zijn examens steeds in
handen had gehouden, ging hem dit jaar ontglippen.
Hij wachtte af als een schip, dat stuurloos als een dronken
zeeman op de baren walst en dat zich misschien nog redden
kan, als het niet dwars voor den stroom gaat liggen.
Den dag van zijn examen streed hij, met alle mogelijke
reserve-energiën, om in dit supreme uur niet te stranden,
met de kust in 't zicht.
Heel het examen leek hem een onontwarbare puzzle. Hij
hoorde zichzelf praten als een vreemde stem heel ver weg,
terwijl de professoren voor en rond hem op en neer dansten
als de heksen rond graaf Macbeth.
Toen het uur voorbij was, kon hij onmogelijk zeggen wat
hem gevraagd was en nog minder wat hij geantwoord had.
Hij voelde zich alleen ontzaggelijk moe en afgemat, als
iemand die gestreden heeft in een prangend en zwaar kuras
tegen een groote overmacht. Veel slagen heeft hij moeten
opvangen en in den blinde heeft hij zich verweerd, tot de
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anderen moe werden van aanvallen en den strijd staakten.
Wanneer hij na de deliberatie van de professoren zijn
cijfer te hooren kreeg, was hij er net door geglipt.
Nu lag de weg open naar de priesterwijding en eindelijk
zou zijn ideaal, waar hij jaren om gestreden had, in vervulling
gaan.
DIT IS DE DAG DOOR DEN HEER GEMAAKT.

Het werden drukke dagen vóór de priesterwijding. Er viel
aan zooveel te denken, zooveel te bespreken en af te handelen.
Er dienden kaarten rondgestuurd aan de familie en de
talrijke vrienden. En al was zijn bekendheid op dit oogenblik
slechts een schaduw van zijn beroemdheid een dertigtal
jaren later, toch telde hij reeds meer kennissen dan tien van
zijn collegas samen. Nu zouden die vele vrienden het zich
zeker erg aangetrokken hebben, als Father Finn hen op dien
dag had vergeten. Daar hij echter de vriendelijkheid en voorkomendheid zelve was, deed hij zijn uiterste best om niemand te grieven en schreef zijn vingers lam aan uitnoodigingen voor zijn wijding en eeremis.
Over zijn vroeger tehuis, over vader en moeder, vertelt
hij zeer weinig. Toch mogen we aannemen dat ook zij zeer
druk in de weer waren en dat Mr. Finn, die een der meest
vooraanstaande mannen was van St. Louis, er aan gehouden
heeft van deze uitzonderlijke gebeurtenis een mooie plechtigheid te maken. Het Iersch bloed zal zich in deze feestelijkheden ongetwijfeld van zijn zuiverste kanten hebben getoond. Want het blijft toch immer waar, dat een mensch in
de gewichtigste en meest sublieme oogenblikken van zijn
leven, contact zoekt met zijn verleden.
Al moeten de Jezuïeten ook zeer lang wachten, vóór zij
hun priesterideaal, dat vaak een droom is uit hun eerste
jeugd, in vervulling zien gaan, toch overvalt het hun nog immer onverwacht, als een schip, dat wekenlang in een stille
haven voor anker blijft liggen en dan plots vertrekt naar zijn
verre bestemming met een luid sireengeloei. Alle menschen
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wisten dat het schip weldra zou afvaren, maar als het werkelijk vertrekt, kijkt iedereen verrast.
Zoolang en zoo vurig hebben ze naar het priesterschap
getracht en nu staan ze bedremmeld en ademloos voor de
deur van het sanctuarium, als de hoogepriester uit het oude
Verbond, die ééns per jaar het Heilige der Heiligen mocht
betreden.
Father Finn ook stond perpleks voor al die grootheid, die
nu onafwendbaar op hem afkwam, als ging ze hem verpletteren.
Een week vóór den grooten dag werd hij subdiaken gewijd.
En van dit oogenblik af zou hij dag na dag met zijn trouw
brevier door het leven gaan, zonder één enkele keer over te
slaan. In zijn meest drukke dagen bleef dit het stille uur, waar
hij zich kwam verschansen, er dikwijls om worstelend met
de menschen, omdat zij ook Gods deel uit zijn leven wilden
rooven.
Een paar dagen later kwam de diakenwijding en eindelijk
de dag, eenig in een menschen1even en schooner dan een
verschijning van duizend engelen. - Heeft Franciscus van
Sales niet terecht gezegd, dat hij eerst den pricster zou
groetcn en dan den engel, wanneer hij ze samen op zijn weg
ontmoette?
Een retraite van zcs dagen, had de wijdelingen voorbereid
in een laatste innig contact met God.
Nu lag Father Finn plat uitgestrekt voor 't altaar, omringd van dc overige neomisten, terwijl het koor de litanie
zong van alle heiligen, als werd heel de hemel opgeroepen
tot getuigenis.
In de blijheid van zijn hart overdacht hij toen zijn lijden
en strijden, als losprijs voor dit onuitsprekelijk geluk, dat
hem nu gevangen hield. Als in een snclfilm gleden de beelden
van zijn herbegonnen noviciaat, zijn stekendc ruggepijn, zijn
slapelooze nachten, zijn zware studies, zijn akelige examens,
zijn vaak onderbroken vormingsjaren, zijn strijd om Tom
Playfair en Percy· Wynn ... aan zijn jubelenden geest voorbij,
als zoovele bijzondcre tusschenkomsten van God in zijn
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dagelijksch leven, dat zoo hard was geweest en toch zoo
schoon.
De zalving der handen en de handoplegging door den
bisschop en alle aanwezige priesters maakten tenslotte Father
Finn tot vriend van den Heer en niet langer tot zijn dienstknecht.
Aanstonds daarna droeg hij samen met den prelaat en
voor 't eerst van zijn leven de H. Mis op. Bij de consecratie
verscheen Jezus op zijn woord op de altaartafel en het groote
mirakel voltrok zich door zijn gebed.
Met een kroppende blijdschap die tegelijk lachen en weenen doet, volgden de ouders ieder woord en gebaar van hun
zoon. Nauwelijks was de H. Mis geeindigd en had de bisschop
zich na de drie uur lange plechtigheid in de sacristie teruggetrokken, of de jonge priesters zochten hun familie op in de
kerk. Toen volgde waarschijnlijk het meest aandoenlijke
oogenblik van heel den morgen, wanneer de ouders neerknielden voor hun zoon, eerbiedig zijn gezalfde handen
kusten en na zijn eersten
priesterzegen te hebben ontvangen, hem met tranen van
geluk omhelsden.
Father Finn was nu priester en hij die zoo goed het
jongenshart kende, zou zich
geheel en zonder voorbehoud
kunnen wegschenken aan de
godsdienstige vorming van de Amerikaansche jeugd.
EEN BLIJ EN DROEF VAARWEL

Terwijl hij zich klaar maakte om naar St. Louis te vertrekken, waar hij zijn eeremis zou opdragen en in familie
het feest van zijn wijding vieren, bereikte hem een brief van
den Provinciaal, die alhoewel gansch onverwacht, hem niet
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minder welkom was. Hij bevatte het nieuws, dat hij zijn
vierde jaar theologie privaat zou studeeren aan de universiteit van St. Louis.
Buiten het feit dat hij zóó een jaartje in zijn vaderstad kon
verblijven, waar de lucht hem steeds beter beviel, dan in
gelijk welke andere stad van Amerika, zou hij voortaan vrij
zijn van klassen. Zoo gemiddeld, had hij in al zijn studiejaren, op philosophie en thcolog:e, drie uren per dag moeten
luisteren naar de geleerde uiteenzettingen van zijn professoren en nu, na zes jaren, was het hem een ondraaglijke
martelie geworden, telkens één uur achter elkaar te moeten
stilzitten met een schijn van aandacht in zijn oogen. Naar
lezingen luisteren is hem altijd cen karwei gebleven. Als het
niet anders kon zat hij er bi j met zijn lichaam, maar zijn gee:i[
bouwde ondertusschen ongestoord verder aan eigen plannen.
Op feesten, waar hij later zoo dikwijls bij de ecregC'l1OOdigden zetelde, kon men hem geen grootcr genoegen doen,
dan door de officieele spcechen zoovce1 mogelijk in te korten.
Als hij zelf spreken moest, was hij altijd uitcr~,t bondig,
maar niet minder raak en gevat. Ook later op de Sint Xaverius school, bereikte hij veel meer bij de jongens en meisjc~',
door zijn korte woordjes op het juiste oogenblik gesproken,
dan de schitterendste redenaar door ellenlange preeken.
Toch was het bij zijn vertrek uit Woodstock niet heel en
al vreugde. Zoo 'n langen tijd had hij hier in voor en tegen,
in wel en wee geleefd. Zoo dikwijls had hij die oude gebouwen voor een tijdje vaarwel gezegd, om ze da~,rna weer met
vreugde te begroeten, dat het hem nu kostte zoo plots en
voorgoed afscheid te nemen. Hier had hij voor alles trouwe
vriendschappen gesmeed, bestand tegen 'L leven.
Achteraf verwonderde hij er zich zelfs over, d:~t hij met al
zijn grillen en buiën, met zijn lastige gewoonten die voortvloeiden uit al zijn ziekten en miseries, nog zooved vrienden
bij zijn medebroeders telde. Iedereen betuigde hem hier een
onzeggelijk discreet medevoden en medelijden, en buitengewoon fijne menschen rekenden het zich tot een voorrecht
hem allerlei diensten te mogen bewijzen.

164

Toch blijft het evenzeer waar, dat Father Finn in de weken waarin hij niet door slapeloosheid of andere narigheden
geplaagd werd, een dubbel aangename en gezellige compagnon was.
Daarbij wilde het ook nog lukken, dat al deze uitstekende
vrienden van hem, menschen waren uit vreemde provincies,
die zich door zijn beminnelijkheid, onweerstaanbaar aangetrokken voelden.
Zoo dacht hij bij zijn vertrek voornamelijk aan Father
Charles Macksey, Father James DJwson en Father Eldon
Mullan. Zij hadden hem door dik en dun bijgestaan, om alle
achterstallige lessen in te loopen, telkens als een of andere
ziekte hem belette gelijken tred te houden met zijn medestudenten. Zij zelf waren uitzonderlijk knappe koppen, heel
en al op studie ingesteld. Toch was het hun nooit te ved een
paar uren per dag of meer, als het nuttig kon zijn, aan het
bijwerken van Father Finn te besteden.
Hier in Woodstock had hij ook zijn twee voornaamste
mentors ontmoet op letterkundig gebied: Father Fagin van
de provincie van New-York en Father Shallo van C:llifornië.
Beiden toonden zich onovertroffen literaire critici, met een
buitengewoon scherpen kijk op jonge talenten en zeer aanmoedigend in hun oordeel. Hier had hij insgelijks kennis
aangeknoopt en een stevige vriendschap gesmeed met Father
John Wynne, volgens Father Finn de meest bekwame
Jezuïet van de Vereenigde Staten.
Al deze trouwe kameraadschap en broederlijke eCIlS.;ezindheid was geen stroovuurtje geweest van é~n dag, m1ar
na verloop van jaren bleek zij bestand t('g,~n een gèhce1
leven.
Om al deze redenen en vooral ook om de levendige lrrinnering aan zijn priestersch3p aan dit huis geh:cht, vid het
scheiden hem zwaar. Toch vertrok hij onmiddeJ:ijk eH zcmdcr
uitstel naar zjjn nieuwe bestemming.
Dat laatste jaar studie in St. Louis scheen alweer C('11
speciale zorg in te houden van Gods Voorzicnigh"id. Gcdu-
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rende zijn zes jaren studie in Woodstock had hij steeds te
kampen gehad met een immer wisselende gamma van
ziekten, zoo erg zelfs, dat hij zijn studies menig keer diende
te onderbreken, om zijn geknakte gezondheid weer op dreef
te helpen. Daar hij ook reeds jaren rondliep met een begin
van tuberculose, drong de dokter er op aan, dat hij zich met
alle mogelijke middelen zou versterken. In Woodstock was
hij er echter nooit in geslaagd aan gewicht te winnen. Steeds
wees de naald tachtig. De dokter oordeelde het onvoldoende
gezien zijn lengte en de t. b. c. bacil waartegen hij vechten
moest. Vóór het jaar om was in St. Louis, klom hij van tachüg
tot een eind boven de vijf-en-negentig en daarmee overwon
hij alle sluimerende ziektekiemen die van Woodstock nog
in zijn body achtergebleven waren.
Bij al de goede zorgen voor zijn gezondheid, had hij natuurlijk ook nog een examen voor te bereiden.
De stof omvatte drie jaar philo~;ophie en vier jaar theologie.
Het examen duurde twee uur en moest geheel in het latijn
worden afgelegd. Begin Mei bevond Father Finn zich voor
de imposante groene tafel, waarachter vier vriendelijke professoren en een lachende president hadden plaats genomen.
Al leek heel de cnseenecring weinig op een bloeddorstige
arena, toeh werd hier op leven en dood gekampt. Men kon
het ook zeer geschikt vergelijken bij een koers met hindernissen. Met bewondcrenswaardige bekwaamheid bouwden
de professoren hun stellages en barrikaden op : om te beginnen niet te hoog van den grond af. Daarop werd de niets
kwaads vermoedende kandidaat onschuldig geprikt met een
paar vraagjes en hopsa, daar ging het over het eerste staketsel,
springen of struikelen.
Na iederen gelukkigen sprong ging het een sehrcefje de
hoogte in. De examinatoren bouwden hooger en hooger
zonder moeite, met een glimlach, stralend van aanmoediging
en welwillendheid. De arme kandidaat liep te hijgen en te
transpireeren en ging al zwaarder en zwaarder de lucht in. Als
hij, voor de twee uren om waren, niet liggen bleef, had hij
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het spelletje gewonnen, terwijl de professoren zonder verpinken, altijd met denzelfden zoeten glimlach hun stellages
ineenvouwden, om ze morgen weer met evenveel losse
zwierigheid, op een ander terrein uit te zetten.
Father Finn voelde zich op den dag van zijn examen
gelukkig heel fit. Twee uren lang nam hij alle hindernissen
met een vaart en een zekerheid, alsof hij heel zijn leven niets
anders had gedaan, terwijl er onverpoosd een schalksche
glimlach om zijn lippen krulde, genoeg om een heel professorenkorps jaloersch te maken. Eindelijk de twee laatste
minuten meende zich één van de examinatoren te herinneren, dat Father Finn niet zoo erg sterk was in natuurwetenschappen en 't was maar goed, dat hij niet vroeger op dit
idee gekomen was, want twee minuten waren precies voldoende voor Father Finn om heel zijn wijsheid over dat vak uit
te storten. Hij wist er zoo weinig van, dat hij het niet eens de
moeite had gevonden al deze problemen dieper in te studeeren. Gelukkig hoefde hij dezen laatsten en geweldigen
sperdam niet te beklimmen. Want juist op 't oogenblik, dat
er na een veel te beknopt en tamelijk mysterieus antwoord
een pijnlijke stilte ging vallen, schraapte de klok al haar
verroeste tand wieltjes bij elkaar en kraakte zoo goed en zoo
kwaad als 't ging twaalf slagen door de zaal.
De president handelde als een man van plicht. Tot hiertoe
had hij nog niet veel zinnen gesproken, maar nu plaatste
hij op het gepaste moment het verlossende woord: « tempus
est - de tijd is om ».
De professoren keken eerst wat verbolgen en verbaasd,
als jagers die voor hun voeten een vlucht patrijzen zien
opgaan en tot hun ontsteltenis bemerken, dat zij losse
patronen in den loop van hun jachtgeweer hebben geschoven.
Wanneer Father Finn later het resultaat van zijn examen
vernam op de kamer van den Provinciaal, bleken de professoren een tamelijk gunstig rapport te hebben uitgebracht.
Zij hadden slechts één voorbehoud gemaakt, waar zij als
hun meening te kennen gaven, dat Father Finn bezwaarlijk
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kon in aanmerking komen, voor een leerstoel in de positieve
wetenschappen.
Father Finn lachte fijntjes en bekende hartgrondig in te
stemmen met dit besluit. Hij gaf de professoren groot gelijk
en bekende aan den Provinciaal, dat hij volledig akkoord
ging, om nooit een vak te onderwijzen waar hij niets van
afwist.
Daar hij met zijn examen zoo vroeg in het jaar klaar was
gekomen en nu doorging voor een vrij man, stuurde de
Provinciaal hem naar Detroit, om te helpen in de parochiekerk van die stad.
Detroit was toen nog niet over heel de weteld bekend, om
de topprestaties van Sir Henry Ford, de profeet van den vier
cylinder, zooals hij in Amerika genoemd wordt.
Father Finn laat ook opmerken, dat er toen nog niets te
zien was van de stratenlange fabrieken, die het bescheiden
Detroit omtooverden in een wereldstad. Toen hijl er aankwam, zat MI. Ford, op dit oogenblik nog een onbekende
naam, te piekeren over reusachtige plannen en mogelijkheden. « Hij liep toen ,), zegt Father Finn, « te denken over
een ding, dat nu in heel de wereld bekend is. » Als een echte
Amerikaan weigert hij konsekwent een Ford een auto te
noe:men.
« BEMINDE GELOOVIGEN

».

Aan lange redevoeringen had hij een hekel, dat wisten we
reeds. Daarom was hij immer zeer kort geweest, wanneer
hij het spreekgestoelte noodgedwongen beklimmen moest.
Hij wist te goed uit eigen ondervinding, wat een pijnlijke
marte1ie zoo 'n onleschbare woordenvloed voor onschuldige
toehoorders kan beteekenen.
In de parochie hoorde het preeken bij het regelmatig
geestelijk dienstwerk. Geloovigen en predikanten mochten
er misschien al even weinig voor voelen, op bepaalde uren
kregen zij een beproefde dosis toegemeten en niemand dacht
er aan dit te veranderen.
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Toen Father Finn voor 't eerst aan de beurt kwam, schreef
hij een piekfijn sermoen, want schrijven kon hij. Den dag
zelf executeerde hij zich naar best vermogen en voor zoover
hij zien kon, zonder 't minste succes.
Bij een volgende gelegenheid schreef hij zijn preek weer
voluit, maar leerde hem niet van buiten. Hij maakte reeds
een veel beteren indruk dan den eersten keer.
Eindelijk de derde maal, kreeg hij de aanzegging slechts
een paar uur van te voren. Hij rende onmiddellijk naar de
bibliotheek, trok een paar bestofte folianten uit hun rek, stak
ze weer op hun plaats, las met groote haast enkele van zijn
notas en onthield alleen een flink geschraagd schema, met
een kort slot, om op 't einde niet te lang naar den « hemel »
te moeten zoeken.
Dit keer sprak hij met vuur en overtuiging en veel minder
lang dan de menschcn gewoon waren. Bij het « amen » keek
heel de gemeente blij verrast op en een van de trouwe kerkgangers, een steunpilaar van de parochie, kwam hem na
afloop in de spreekkamer feliciteeren, om dezen mooien
preek.
Een paDf jaar daarna bevestigde een experiment in de kerk
van Cincinnati, de opgedane ondervinding van Detroit.
Hij werd daar belast met de preeken van den Zondag
avond. Jaren later herinnerde hij zich nog altijd den lichtelijk
beangstigenden indruk, die een tjokvolle kerk maakt op een
zondagpredikant. Het vrome gehoor verwachtte van hem een
sprankelend vuurwerk, met plotse knaleffecten op vaste
tusschenpoozen. Maar zoo 'n dramatische ensceneering lag
heelemaal niet in 't genre van den spreker. Iedere week slonk
het getal der « beminde geloovigen », tot het zich vanzelf
reduceerde tot een zeer gewoon en dun bezaaid zondagavond publiek.
Hij kon de menschen wel een hartig woordje toesturen en
ze gedurende een tijdje boeiend onderhouden, zonder omhaal van woorden of gewaagde tooneeleffecten, maar hij was
veel te écht om als « donderpredikant » suc-:essen te kunnen
opstapelen.
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Hij heeft in zijn leven ontzaggelijk veel gesproken, maar
altijd op zijn eigen directen toon, terwijl hij zoo delikaat het
uithoudingsvermogen van zijn luisteraars kon aanvoelen, dat
nooit iemand de kans of den tijd kreeg, zich bij hem te
vervelen.
OP EEN WEG VOL HERINNERINGEN.

Na zijn kort verblijf in Detroit, stuurde de Provinciaal
hem voor 't volgend schooljaar, naar zijn meest vertrouwd
college St. Mary, om er leeraar te worden van de Rhetorika.
De klas telde ongeveer vijftien jongens en met Father Finn
beloofde het een zeer prettig jaar te worden, waar de jongens
nog zeer lang een uitstekend aandenken zouden van bewaren.
De naam en de geest van Father Finn leefde op St. Mary
als iets romantisch, tegelijk mysterieus en heroïsch. De oudste jongens hadden hem nog gekend en allen hadden zijn
boeken met spanning gelezen. Hun eigen college stond er
zoo sympathiek en zoo waarachtig in beschreven. Ook ontdekte hun fantasie vele jongens in de typen door Father Finn
geteekend en voor hun fijnen speurzin al te oppervlakkig
gecamoufleerd.
De rhetorici dweepten dus geweldig met hun leeraar, waar
heel het college zoo hoog mee opliep en dien alle jongens hen
gloeiend benijdden.
Father Finn voelde heel gauw de atmosfeer aan in de klas
en hij trachtte deze stemming zooveel mogelijk uit te buiten
voor 't algemeen goed. Hij oefende als 't ware een hypnotischen invloed uit op de jongens en hoe brutaal en onhandelbaar ze zich ook aanstelden in de afdeeling, in zijn hand
waren ze mak en gewillig. Wanneer ze pas heel de studie
geducht op stelten hadden gezet, kwamen ze zoo rustig in de
klas, alsof ze terugkeerden van een uur aanbidding in de
kapel.
Father Finn kon ze moeilijk straffen om hUll slecht gedrag
en kwade geest buiten de klas en van zedeprecken hield hij
niet. Toch wist hij ze zoo gevoelig aan te pakken en te kneden,
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telkens als ze 't op een ander te bont maakten, dat hun gedrag
weldra over de heele lijn als model kon doorgaan.
De dagen dus, waarop zij hun duiveltje weer hadden laten
spoken, verscheen Father Finn in de klas met een effen
gezicht en desolaten blik. Geen verwijt werd er gesproken,
geen bemerking gemaakt, evenmin een straf uitgedeeld, alleen
verliep de les zoo ontzettend saai en klonk de stem van den
leeraar zoo onverschillig en monotoon, dat ieder woord,
zooals de profeet zegt: « gloeiende kolen vuurs op hun hoofd
stapelde i).
Na een uur waren zij zoo murwen mak, dat zij zich
zouden hebben laten overhalen, om de duurste eeden te
zweren, als hun leeTaar maar weer zijn gewonen, jovialen
toon had willen hervatten.
Father Finn hield het doorgaans net zoo lang vol - en dit
duurde niet veel langer dan een uur - tot allen, naar de uitdrukking op hun gezicht te oordeden, op 't punt stonden
zelfmoord te plegen. Dan kwam er geleidelijk weer een glimlach spelen op het ongewoon stroef kijkende gezicht en na
twee minuten had heel de klas haar gewone plooi hervonden.
Met grooter drift brak de zon, na zoo 'n stormlucht, door de
wolken en zoo woestijnachtig desolaat het er vóór een paar
minuten uitzag, zoo stralend paradijsachtig leek het nu.
Father Finn meestal erg gelukkig en zeer expressief in
't gebruik van zijn beelden, vergeleek deze omgewisselde
blij uitgelaten stemming, bij die van een troep negerkinderen
op een picnic met watermeloen.
Na een paar proefnemingen van 't zelfde genre toonden
alle jongens zich voortrekkers op 't pad der deugd, zoodat
Father Finn hier een grooten slag gewonnen had, zonder één
strijdkreet te laten weergalmen.
Bij gelegenheid van dit wc1gelukt experiment, gaat hij zoo
wat aan 't philosopheeren over de hooge kunst, jongens te
winnen en voort te stuwen in de goede richting. Zijn opvattingen hebben niets van azijnmethodes en jongens en meisjes
waren op hem verslingerd als op de koekjestrommel.
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Sympathie ligt volgens Father Finn aan den grondslag van
alle succes in den omgang met jongeren. En laat het maar aan
de jongens over om te bepalen wie sympathiek is en wie niet.
Daarvoor hebben ze een speciaal instinct dat zich nooit vergist.
Zoo herinnerde hij zich steeds den dag, waarop hij enkele
jaren terug voor 't eerst in een klas kwam. Een van de jongens
was recht gestaan en had met echt Amerikaansche vrijmoedigheid verklaard :
- Gaat U uw gang maar, Father Finn, U kunt op de klas
rekenen, want alle jongens houden van U.
Dit telt natuurlijk reeds zeer zwaar in den omgang met
jongens, maar blijft toch totaal onvoldoende als het niet
steunt op eerbied en ontzag. Geen eerbied die een onoverbrugbare kloof graaft tusschen jongens en opvoeders, maar
een ontzag dat de jongens spontaan voelen voor een leider,
die door heel zijn persoonlijkheid boven hen staat en waaraan
zij zich met stale sterke verknochtheid hechten, omdat zij
willen worden als hij, een ideaaljJeeld van volgroeide mannelijkheid, zooals zij ze zich voorstellen.
En Father Finn schrikt niet terug om hier een woord te
gebruiken, dat velen niet meer passend vinden in de moderne
opvoeding, als hij zegt, dat de jongens hun leider moeten
« vreezen i). Geen slaafsche vrees mag het zijn, maar wel het
gekartelde bolwerk, dat de sierlijke vormen en de krachtige
schoonheid van het ingebouwde kasteel beschermt cn dat de
hechtste waarborg blijft voor den moed van de verdedigende
en wakende soldaten op de torens en tinnen.
Wanneer hij met nieuwe jongens te doen kreeg, begon hij
altijd met een soort « maiden speech ') op zijn overtuigenden
en boeienden toon. Daarin verklaarde hij kort en duidelijk,
wat hij van de klas verwachtte en welke dingen speciaal
« taboe » wàren. Als de jongens eenmaal wisten, waaraan zij
zich te houden hadden, vielen de meeste moeilijkheden weg
en de sympathie kwam vanzelf. Bij 't begin van 't schooljaar
zijn de jongens altijd van zoo 'n blakend en goeden wil, dat
een sympathiek leeraar op dat oogenblik, van hen alles kan
verkrijgen wat redelijk is.
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Een van de eerste en belangrijkste wetsartikelen van zijn
particulieren code, die hij voor de klas ontwikkelde, kwam
hier op neer : geen enkel jongen mag een woord spreken of
zelfs maar fluisteren, terwijl de leeraar uitleg geeft. Dit punt
werd dan nog wat verder toegelicht en Father Finn toonde
duidelijk aan voor de jongens, dat hij onmogelijk zijn gedachten klaar kon uiteenzetten, als hij voortdurend afgeleid
werd door de dwaasheden van een of andere grapjas in de
klas. Heel de redevoering sloot meestal met de volgende
korte en kernachtige samenvatting :
- Ik sta hier als het Orakel en als ik spreek, moet zelfs
geen hond het wagen om te blaffen.
Dit had dus heelemaal niets te maken met het afkondigen
van een strafbare ma, zooals het nu op sommige plaatsen nog
gebeurt en dat er ongeveer uit ziet als de spijskaart van een
restaurant: te laat komen, zoo en zooveel straf; iets vergeten,
zooveel ; werk niet gemaakt, zooveel ; les niet geleerd, zooveel; iets laten vallen, zoovecl; praten gedurende de les,
zooveel ; enz., enz., een volledige strafcode, waaruit iedere
jongen, naarmate hij geluimd is en min of meer tijd heeft
om straf te pennen, vrij ,zijn keuze kan doen.
Als opvoedingswaarde beteekent dit systeem natuurlijk
een groote nul.
Bij Father Finn was er geen sprake van straf. Hij duldde gewoon niet dat een jongen iets ondernam tegen zijn« eerecode ».
En als het toch gebeurde?
Ja, dan bewees hij dien jongen, dat hij verkeerd deed en de
wondermacht van Father Finn over zijn jongens was zoo
groot, dat zij hem bij den eersten keer begrepen.
Hij haalt zelf een voorbeeld aan, dat zijn methode juist
belicht en hem een drietal jaren na zijn priesterwijding overkwam, toen hij leeraar was in Cincinnati.
Hij trof er een klas met zes-en-veertig echte jongens; blij,
rumoerig en vol leven. Onmiddellijk stelde hij zich aan hen
voor als het « Orakel », dat niet wilde in de rede gevallen
worden. Zij schenen het allen goed te snappen en het ook
te aanvaarden, als een heel redelijken eisch.
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Toen Father Finn echter op zekeren morgen een lastigen
zin aan 't verklaren was uit hun latijnschen auteur en hij zich
alle moeite gaf, om den tekst glashelder voor te stellen, zag
hij plots een van de jongens zich omkeeren en een praatje
beginnen met zijn buurman achter hem.
Gelegenheid om veel te vertellen kreeg de snaak niet, want
Father Finn die zoo 'n patente overtreding van zijn « eerste
artikel » nog nimmer meegemaakt had, was er als de kippen
bij en sneed den schuldigen alle verder contact af, met de
woorden:
- Will, draai je hoofd onmiddellijk hier naartoe en kijk
voortaan dezen kant uit tot ik klaar ben.
Will kleurde, keek zeer ongelukkig de klas rond, zuchtte
heel zachtjes en wrong zijn lichaam Îr-: de gewenschtc houding.
Onmiddellijk ging de les verder.
Na enkele minuten draaide WiJl opnieuw zijn hoofd naar
de verboden windstreken. Father Finn hield midden in den
zin op en richtte zich nu heel bepaald tot onzel1 jongen
vriend. De korte redevoering was allesbehalve malseh. Hij
spelde hem meedoogenloos de les e11 poeierde vriend Will af
met meesterlijke hand.
Nu wist de ongelukkige jongen heelemaal niet meer hoe
zich te houden en hij zou wel geweend hebben of weggeloopen zijn, hadde hij 't gedurfd.
Over heel de klas viel een kilte als bij de poolstreek en niemand waagde het tot aan 't eind van de klas nog een vinger
te roeren.
Terwijl het uur verder in mineur verliep, dacht Father
Finn over 't geval na en het vermoeden kwam in hem op, dat
er wellicht iets niet in den haak was. Zou hij zich vergist
hebben? De jongen had zich toch openlijk ongehoorzaam
getoond! Alle schijn was tegen hem. Iedereen in de klas
had het gemerkt. Daarenboven had hij nog een tweeden
keer geprobeerd, al was het hem uitdrukkelijk verboden. En
toch voelde de leer aar zich niet hee1cmaal gerust. De oogen
van den jongen hadden zoo 'n oprecht verschrikte uitdrukking vertoond en Father Finn had heel goed gezien dat het:
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weenen hem veel nader stond dan 't lachen. Heel zijn houding toonde daarbij diepe spijt en schaamte.
Toen de klas leegliep bij den speeltijd, gaf Father Finn den
jongen een wenk om even na te blijven.
- Een oogenblikje, Will.
En zoodra de overige jongens de klas hadden verlaten,
keerde hij zich naar den droef kijkenden zondaar.
- Kijk eens hier, Will, ik vraag mij af, of ik mij niet
vergist heb, ik meende, dat je opzettelijk ongehoorzaam was.
- Nee Father, zoo was het zeker niet bedoeld. Ik Ik, ...
en de arme Will begon van aandoening te stotteren. Ik wist
hee1emaal niet dat ik U stoorde.
Father Finn bekeek Will en zag de eerlijkheid blinken in
zijn oogen.
- Waarschijnlijk, kwam hij vergoelijkend tusscheu, ben
je een zeer zenuwachtige jongen.
- Ja Father, zoo is het.
En meteen zag de leeraar met groote duidelijkheid de ware
toedracht van de zaak.
- Dan vraag ik je wel excuus, Will. Ik heb mij vergist
en voor zoo ver het kan, wil ik het goed maken.
Wanneer de jongens na de recreatie weer samenzaten in
de klas, hield Father Finn voor hen een van zijn uitzonderlijke redevoeringen, waarin hij aan de verbaasd luisterende
boys zijn vergissing bekende en meedeelde, dat Will niet
pertinent ongehoorzaam was geweest en die scherpe woorden
dus niet had verdiend. Hij bood den jongen nogmaals in
't publiek zijn excuses aan en betuigde oprecht zijn spijt
over 't gebeurde.
De gevolgen van dit korte en ietwat tragisch lijkend intermezzo, waren alle aan den blijden kant. De jongens keken
op slag weer monter en opgewekt, als was er een tooverroe
over hun hoofden gegleden. Dit fair en vierkant eerlijk spel
van hun leeraar veroverde hun hart. Will zelf werd hierdoor
zoo bevriend met Father Finn, dat hij voortaan met al zijn
moeilijkheden en zorgen bij hem te rade ging. In de klas
veroverde hij zich weldra een plaats onder de besten en nie175

mand, tot op 't einde van 't jaar, betwistte den leeraar nog
ooit zijn orakel monopolie.
Op dit oogenblik rekenen de Jezuïeten van de provincie
van Chicago, Will tot een van hun beste leden.
In verband met deze geschiedenis teekent Father Finn nog
een tweede karakteristieke eigenschap van de jongens uit,
die een leider absoluut scherp moet aanvoelen, zoo hij ooit
een blijvend en diep succes wil kennen in zijn opvoedingswerk.
Jongens, zegt Father Finn, hebben een zeer delikaat aanvoelen, van wat zij met groote woorden n:chtvaardigheid en
onrechtvaardigheid noemen. Zij nemen zelfs geen genoegen
met een leider of leer aar, die uiterlijk wel rechtvaardig lijkt,
maar zich in feite voortdurend vergist. Zij eischen op de
eerste plaats « fair play » en waar zij voor zichzelf al eens
toegeeflijker kunnen zijn en een leugen of een klein bedrog
niet zoo nauw ontzien, - al voelen zij iedere tekortkoming
als een blaam op hun jongenseer - daar dulden zij vanwege
hun leiders niet de minste inbreuk. Zij zijn bereid, om hen
vele andere gebreken te vergeven, als zij tenminste deze
ééne hoedanigheid vertoonen.
Door hun spelen komen zij veel meer dan hun zusters in
contact met deze deugd, zoodat het niemand verwonderen
zal, 81s zij zich op dit pUllI
ook teergevoeliger toonen.
Zoo vertelt Father Finn
de geschiedenis van een voetbalteam, dat in een stevig
gespeelde partij, zijn tegenstrèvers gedurende een heek
match wist in bedwang te
houden, zood at de « score »
tien minuten voor 't einde,
nog immer 1-0 voordeel aanteekende. Toen, juist op
't einde, floot de « referee »
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een « hands » in de fatale zone, terwijl ieder toch duidelijk
gemerkt had, hoe de « back » den bal stopte met zijn borst.
De « penalty» werd onmeedoogend in een onverdiend doelpunt omgezet.
Dit trof de jongens zoo, dat zij weigerden nog een voet
op 't terrein te zetten, zoolang dat mispunt van een scheidsrechter het grasveld niet zou verlaten hebben. Hier leerden
zij, dat voetbal geen spel is van plooibare willekeur, maar
wel van strenge rechtvaardigheid.
Juist deze ondervinding missen de meisjes in haar spelen
en vandaar wordt haar karakter op dit punt minder goed
gevormd.
Father Finn vertelt ter illustratie nog een ander geval,
dat hem overkwam in diezelfde klas te Cincinnati.
Een erg nette jongen, die buitengewoon veel zorg besteedde aan zijn uiterlijk, maar die in zijn hoofd niet alles even
klaar geordend had, meende - toen hij zijn cijfer te hOOIen
kreeg - benadeeld te zijn in Engelsche compositie. Logisch
en rijpelijk nadenken lag niet in zijn gewoonte en daar Father
Finn hem slechts zestig punten had toebedeeld op honderd,
meende hij zich sçhromelijk te kort gedaan. Zonder verder
iemand of iets te raadplegen en zonder zich een enkele minuut
te bezinnen, zocht hij onmiddellijk na de klas zijn leeraar op
en sprak onomwonden zijn gloeiende verontwaardiging uit
over deze onrechtvaardige puntenverdeeling.
Father Finn stond hem zeer bereidwillig te woord en
beloofde hem zijn geval te onderzoeken en hem het resultaat
mee te deelen.
's Anderendaags. toen de les van Engelsch begon, maakte
de leeraar het volgende aan de klas bekend :
- Een van de jongens heeft me verteld, dat ik niet eerlijk
ben geweest in de beoordee1ing van zijn Engelsche compositie. Ik. wil jullie wel bekennen, dat niets me zoo na aan
't hart ligt als eerlijkheid. Daarbij wil ik jullie ook nog wel
verklappen, dat ik niet alleen strikt rechtvaardig ben geweest
in de verbetering van zijn compositie, maar dat ik mijn best
heb gedaan, om hem zooveel punten te geven als ik kon.
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- Ziehier wat ik van plan ben. Ik ga jullie allemaal als
rechters aanstellen. Ik lees eerst de vragen, zooals ze staan
in jullie boek van Engelsch, met het antwoord er bij en tenslotte ook het antwoord van den jongen, die meent dat hem
te kort werd gedaan. Daarna bepalen jullie zelf, hoeveel
punten hij verdient.
Heel de klas begon zich brandend aan 't geval t' interesseeren en zat in spanning te wachten naar wat er komen ging.
- Hier is de eerste vraag en het correcte antwoord is tien
punten waard.
Daarop las Father Finn de vraag en het juiste antwoord.
- Nu volgt het antwoord van den jongen, ging hij verder.
- Wel, nu je zijn antwoord gehoord hebt, hoeveel punten
zou je hem toekennen op tien?
Sommigen zeiden twee, enkelen drie, de vrijgevigste vier.
-- Zoo, zei Father Finn, ik gaf hem acht punten.
En 't ging verder door, vraag na vraag, tot ze allen voorbij
waren en de jongens oordeelden, dat hun leeraar veel te
ruim was geweest. Dit bleek trouwens al te duidelijk voor
den jongen zelf, die zich over zijn onvoorzichtige aanmatiging nederig kwam excuseeren.
Hiermee was het voor alle jongens ondubbelzinnig bewezen, dat Father Finn ({ fair play ) boven alles op prijs
stelde en zoo hij al op het terrein der strikte rechtvaardigheid
gefaald had, was hij door zijn groote goedheid dubbel in eere
hersteld.
Een andermaal maakte hij er zich met een gek antwoord van
af, in bepaalde omstandigheden heel zeker de beste terechtwijzing.
Toen hij voor 't laatste jaar in de klas stond, zat er vlak
voor hem een jongen met vinnig en zwart kijkende oogen,
die voortdurend naar iets schenen te zoeken en nergens
bleven op rusten, terwijl zijn scherp gelaat en uitheemsch
voorkomen stelk herinnerden aan een ras, dat ook in
Amerika zijn sjacherende vertegenwoordigers vindt.
Telkens als hij de kans kreeg, stelde hij een vraag en daar
hij een goede dosis humor bezat en lang niet dom was
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trachtte hij zijn vragen zoo in te kleeden, dat de leeraar wel
eens moeite ondervond, om onmiddellijk het juiste antwoord
te geven. Liefst zou hij hem natuurlijk heelemaal perpleks
gezet hebben met een van zijn vragen.
Er stak echter geen kwaad in, zoodat Father Finn liet
gebeuren. Wel zag hij naar een gelegenheid uit om den rakker
met gelijke munt te betalen.
Niet lang daarna kreeg hii zijn kans, toen de jongen zijn
vinger op stak en vroeg :
- Father, leven. de Joden nu nog steeds in de verwachting van den Messias?
Naarmate nu de leeraar ja of neen zou antwoorden, kon
Wil1iam rustig het tegendeel beweren. Father Finn voelde
echter de strikvraag aan en antwoordde zonder een spier te
vertrekken :
- William, ik geloof inderdaad, dat de meeste orthodokse joden nog immer in die verwachting leven; maar de
grootste hoop zint tegenwoordig alleen op voordeeltjes.
Daarmee had William zijn bekomste voor meer dan een
week.
En zoo wist Father Finn al zijn jongens te bedwingen en
te leiden, zonder straf of groote woorden. Door zijn sympathie
en belangstelling voor hun eigen jongenswereld, telde hij
bij de jeugd alleen vrienden. Zooals hij zelf schreef van
Lucky Bob, bezat hij de groote kunst, iederen vreemde die
hij ontmoette, om te tooveren in een oprecht vriend.
In dezen opgang naar een rijk en verdienstelijk succes,
nam Father Finn onverhoeds afscheid van het college1even,
waar hij in liefde en trouw een onverbreekbaar verbond met
de jeugd aanging.
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VII. -

TRIBULATIES

« SCHRIJVER ,) EN WAT ER BIJKWAM.

In de volgende hoofdstukken zullen we af en toe van den
gewonen weg moeten afwijken, om Father Finn op het spoor
te blijven in de grillige sprongen van zijn druk apostolaat.
Tot hiertoe had hij reeds een achttal boeken gepubliceerd,
zoodat velen om een geringer prestatie den naam van schrijver
hebben verdiend.
Tot in 1899 bleef hij echter officieel deel uit maken van
het leeraarkorps en de boeken, die hij tot dan toe had uitgegeven, waren tusschenin geschreven en verschenen als
bijwerk, meestal na een vacantie. Nu had de Provinciaal,
Father Jozef Grirnmelsman, besloten hem weg te nemen
uit het college en hem een nieuwe baan te bezorgen met den
titel van « schrijver ). Dat was natuurlijk een heele bevordering, want meestal wordt die titel pas verleend aan oudere
Jezuïeten, wanneer het vuur der opbruisende jeugd grootendeels geluwd is en een man de bekwaamheid en kracht heeft
verworven, om solied en degelijk te schrijven.
Father Finn voelde zich ineens een heelen Piet, toen hij
merkte dat zijn talenten reeds zoo jong - hij was juist
negen-en-dertig jaar - openlijk door zijn oversten erkend
werden. Hij was ook brandend nieuwsgierig, om zoo 'n schrijversleven eens proefondervindelijk mee te maken. Hij kon
zich nog niet goed voorstellen hoe het zijn zou, als hij voortaan heele dagen vrij ging krijgen, om boeken te schrijven.
Het leek hem een weelde zonder weerga en hij vroeg zich
onschuldig af, of hij er ooit zou kunnen aan wennen.
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Toen hij echter van wat meer nabij kennis maakte met de
praktijk en van dichtbij onderzocht had wat er achter zoo 'n
mooi en verlokkelijkschijnend uithangbord aan onvermoede
verrassingen schuilging, zakte zijn enthoesiasme wel een
paar punten. Nooit had hij in zijn schrijversloopbaan, vol
jolige en onverwachte fantasie, een voorbeeld meegemaakt,
waar schijn en werkelijkheid elkaar minder nauwkeurig
dekten.
Het jachtige collegeleven had weliswaar uitgedaan voor
hem, maar in de plaats daarvan was hij kapelaan benoemd
van het groote hospitaal in Baumstreet. Volgens het oorspronkelijk plan van zjjn oversten, moest hij er alleen iederen
morgen de 1\1.is lezen en, zoo beschouwd, mocht men het
zelfs niet als een extra bezigheid vernoemen. Toen echter
de Zusters en ziekenverpleegsters haar nieuwen kapelaan
een paar keer hadden ontmoet, waren zij spoedig met hem
vertrouwd en weldra ging er geen dag voorbij, of enkelen
klampten hem aan na zijn H. Mis, omdat hij zoo uitzonderlijk goed luisteren kon naar de vervelendste jeremiaden en
immer een woordje van troost of aanmoediging ten beste
gaf. Na eenigen tijd begonnen ook de zieken beroep te doen
op den nieuwen kapelaan en velen wilden in hun geestelijk
leven van niemand anders gediend zijn dan van hem. Als hij
wist, dat er kinderen waren, ging hij er uit eigen beweging
op af en deze waren dan vereerd en blij, als bij 't bezoek van
den President van de Vereenigde Staten. Zoodat het vaak
tegen den middag aanliep wanneer hij thuis kwam.
Daarbij kwamen nog de solemnecle zondagavond preeken
in de kerk, die hij gaandeweg herleidde tot een meer gedegen
vorm, daar hij spoedig merkte dat het succes hee1emaal niet
evenredig was aan den langen duur der voorbereiding.
Een derde bezigheid, de meest uitputtende en tijdroovende van allen, was zijn biechtstoel in de kerk, waar hij
ieder jaar van vijftien- tot twintigduizend biechten hoorde.
Daarmee was het nog niet afgeloopen, want zijn oversten
hadden hem insgelijks aangeduid voor 't geven van enkele
lessen van letterkunde in de hoogere klassen van 't Xaveriusr82

college. Dit kon aan iemand van het vak als Father Finn niet
veel moeite kosten, meenden zij.
Al deze extras bleven dus ook als bijzaak aangeteekend.
De Provinciaal had het duidelijk gezegd, toen hij hem tot
schrijver benoemde.
De eerste weken deed Father Finn zijn uiterste best, om
in de vrije kwartiertjes die hem restten, tusschen alle bijkomstige bezigheden in, zich nog wat met de hoofdzaak
onledig te houden. Hij werd echter heel spoedig gewaar,
dat er van schrijven in deze omstandigheden niets kon terecht komen en hij gaf het op. Niet uit moedeloosheid en nog
minder bij gebrek aan ijver of werklust, maar heel eenvoudig
omdat hij zich niet in de gewenschte sfeer bevond, waar zijn
verhalen voor jongens en meisjes van heel de wereld, bloeien
konden. Zooals hij nu leefde, kon hij geen mooie boeken
schrijven en bijgevolg schreef hij heclemaal geen boeken.
Vroeger, reeds lang geleden, had hij eens de onmisbare
voorwaarden nagespoord, om fijn letterkundig werk te kunnen verrichten. I-Iierin toonde hij zich heelemaal niet Amerikaanseh en deed eerder denken aan den ouden tijd.
Wanneer hij een verhaal wilde schrijven, trok hij zich
liefst terug op een stille afgelegen plaats, waar geen mensch
of geen gejaag en rumoer van stadslawaai hem konden bereiken. De eerste dagen zocht hij zijn inspiratie en wanneer hij
eenmaal de intrigue klaar in zijn hoofd had, stormde zijn pen
vanzelf en zonder rusten van de eerste bladzijde naar de
ontknooping in 't laatste hoofdstuk.
Hij herinnerde zich nog goed, toen hij vanuit het junioraat
in St. Mary arriveerde, hoe alle leeraren en surveillanten
daar een zeer hooge gedachte hadden van zijn letterkundige bekwaamheden.
Toch heeft hij in de eerste twee jaar en half van zijn verblijf
aan 't college niets geschreven, omdat de noodige rust ontbrak en omdat de vele zorgen voor zijn jongens alle inspiratie wegroofden.
Toen hij na deze collegejaren in Woodstock arriveerde om
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philosophie te studeeren en hij weer meester werd van zijn
eigen tijd, meende hij aanvankelijk het toppunt van 't geluk
bereikt te hebben. Ik zeg aanvankelijk, want wie eens van
't collegeleven heeft geproefd en er zich met hart en ziel aan
gegeven heeft als Father Finn, zou weldra deze stilte en
afzondering gaan voelen als een verdorrend woestijnleven.
Alle soorten van ziekten en miseries kwamen zijn eenzaamheid nog vergrooten. Toen begonnen als vanzelf de herinneringen aan zijn surveillantentijd te herleven en zijn ijle
fantasie te bevolken. Zij galoppeerden doorheen de droomen
van zijn korte nachten en gunden hem geen rust. Toen de
slapeloosheid hem wakker hield tot vroeg in den morgen,
schreef hij zijn eerste lang verhaal: Ada Merton.
Wanneer hij na een jaar teruggestuurd werd naar St. Mary,
om te trachten een afgetakelde gezondheid in de blije en afwisselende stemming van 't collegeleven weer op te kalefateren, kreeg hij, uit medelijden met zijn gebroken krachten,
het gemakkelijkste werk dat hem ooit in zijn Jezuïctcnleven
werd toebedeeld. In de vrije uurtjes van dit jaar schreef
hij Tom Playfair.
Hoe noodzakelijk echter een zekere rust was, om waarde··
vol werk te kunnen voortbrengen, ondervond hij een paar
jaar later in Cincinnati. Tom Playfair had zijn weg gebaand
naar het hart van de Amerikaansche jeugd en de eerste enthoesiaste brieven van jongens en meisjes, die hem schreven
uit alle deelen van de Vereenigde Staten kwamen binnen
loopen. Dit beteekende voor Father Finn ontegenzeggelijk
een aanmoediging zonder weerga, om ook de andere verhalen
die hij reeds vroeger geschreven had, persklaar te maken en
om ze samen met enkele nieuwe hoofdstukken te bundelen,
zoodat het geheel een mooi boek werd.
Hoe hij ook zijn best deed en zijn inspiratie prikkelde en
pijnigde, het leek wel een tocht door de woestijn en zijn oog
ontdekte geen enkel punt, dat de moeite van 't beschrijven
waard was.
Wanneer hij echter enkele dagen vacantie had genomen
en in volkomen rust aan niets meer had gedacht, begon zijn
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fantasie opeens te leven en zoo schreef hij in één geut het
verhaal neer van Harry Dee. Met dit verhaal heeft hij waarschijnlijk ook zijn topprestatie van snelheid bereikt.
Claude Lightfoot schreef hij gedurende de vacantie van
zijn eerste jaar theologie.
Ethelred Preston kreeg vorm en gestalte, na een paar
maanden vacantie in het provinciestadje St. Charles in
Illinois. En zoo was iedere vacantie die hij doorbracht op den
buiten, de zekere voorbode van een nieuw boek of minstens
van enkele kortere verhalen.
Toen kwam zijn priesterwijding.
Wanneer een Jezuïet eenmaal priester is, blijft er doorgaans niet veel tijd over om vacantie te nemen. Zij die belast
zijn met de zielzorg en als missionarissen of predikanten in
't volle leven staan, hebben nooit vrijaf en hun « groote
vacantie » moet wachten, tot de rouwklok hun leven uitluidt.
De leeraren trachten hun achterstel aan geestelijk dienstwerk
zooveel mogelijk in te loop en gedurende 'tverlof, door 'tgeven van retraites of voordrachten, of door 't leiden van verre
excursies of zomerkampen,' waar de jeugd van de reuzesteden, zich gedurende enkele weken in frisch openluchtleven komt opknappen. Sommige scholen trekken er in
massa op uit. Het lijken complete volksverhuizingen. Heel
het personeel blijft: ten dienste van de jongens, maar wordt
nu omvormd in kampleiders.
Zoo als zij zich gedurende het schooljaar ingespannen hebben, om het verstand en de geestelijke hoedanigheden van
hun boys verder te ontwikkelen, zoo wijden zij zich nu heel
en al aan sport en kampprestaties.
Wij mogen echter de geestelijke inspanning van sommige
Amerikaansche scholen niet overschatten. De vele private
instellingen en het groote belang dat men er hecht aan
sportprestaties, geven aan hun colleges en universiteiten
een eigenaardig uitzicht, wel de moeite waard om even te
typeeren.
In een van zijn verhalen De Held van den Mississippi, laat
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Father Finn zijn hoofdpersoon de drukke bezigheden aan
zoo 'n school opsommen.
Twee jongens zijn er in een gestolen roeibootje van door
gegaan : Clarence Esmond, een nette jongen, buiten zijn
weten in gezelschap geraakt van een eerste klas deugniet,
Abe Thompson.
Clarence roeit. En midden in de rivier aangekomen stuurt
de ander hem een complimentje toe over zijn fermen riemslag.
- Zeg, zei Abe na enkele minuten, je roeit waarachtig
nog zoo kwaad niet!
- Dacht je dan, dat ik voor niets naar school gegaan was?
zei 't nette kereltje, terwijl hij met kalmen, regelmatigen slag
't bootje deed vliegen .
.- Wat wil je me wijs maken? Er bestaan geen roeischolen.
- 't Is mogelijk, schoone jongeling, antwoordde Clarence,
dat er geen scholen zijn, die precies dien naam dragen. Maar
ik wil je toch wel vertellen, dat ik de laatste drie jaar op de
Clermont Academie in New-York ben geweest. Kijk, wou
je weten, wat dat is. Luister wat de prospectus zegt: 't Is
'n kostschool voor deftige jongeheeren. Toe kijk 'ns naar me.
Daar heb ik voor 'n sommetje van 900 dollar per jaar,
vooruit betalen, keren handballen, voetballen, baseball,
tennissen, korfballen, paardrijden, hindernis-loopen, zwemmen, schaatsen en nog 't een en ander.
- Noem jij dat een school? en Abe's groote nws krulde
verachtelijk.
- Iedereen noemt 't een school, zelfs de babies in hun
moeders armen, hield Clarence vol.
- En schrijven, lezen en rekenen dan? vroeg de ongeloovige stuurman.
- 0, daar doen we ook aan bij wijze van afwisseling. Je
kunt den heelen dag niet dol doen.
Na zijn priesterwijding wist Father Finn toch nog één
vacantie los te krijgen van zijn Provinciaal, om zich als een
kluizenaar terug te trekken op het buitengoed te Waupaca,
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een verloren en stil hoekje aan 't water, weggedoken in de
bosschen. Hij hoopte, dat de rust zijn ingedommelde
fantasie zou prikkelen en hij een verhaal zou kunnen
schrijven met Claude Lightfoot, als voetbalspeler in den
hoofdrol.
Hij trok er vanaf den eersten dag op uit met hengel en
snoer en vlijde zich neer op een rustig plekje in de schaduw
van een wilg. Terwijl hij daar
op zijn dansenden dobber zat
te staren, begon zijn verbeelding haar geheimzinnig werk
en hoofdstuk na hoofdstuk
groeide in den spiegel van
het wiegende water, het populaire boek: De VoetbalwedstriJd; na Tom Playfair
het meest verspreid in de
Vereenigde Staten.
Hiermee was zijn vacantie
om en voorgoed. Hij werd voortaan gerekend bij de werkers
op volle kracht en de oversten zorgden er voor, dat hij
nooit te kort had aan bezigheid.
Gedurende zijn derde jaar noviciaat in Florissant, waar
ieder Jezuïet, na het beeindigen van zijn studies nog een vol
jaar gaat doorbrengen in gebed en nederig handwerk, kreeg
hij geen oogenblik vrij om verhalen te schrijven.
Toch deed de stilte en de eenzaamheid haar gewoon werk.
Zijn fantasie ging aan 't spinnen en het fijne verhaal, dat drie
jaar later verscheen en als titel kreeg : Zzjn eerste en laatste
Optreden, groeide hier tot een levend geheel.
Voorloopig schreef hij echter niets.
Als zielzorger in Cincinnati ging het hem geen haar beter.
Wij stipten reeds in het voorbijgaan aan, hoe hij er met werk
overlast werd. Zijn officieele benoeming tot schrijver dekte
een hee1e hoop drukke en belangrijke bezigheden, die geen
van allen iets uit te staan hadden met zijn eigenlijke schrijversloopbaan. Voor alles had hij tijd of moest hij tijd maken,
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behalve om zijn geest tot rust te laten komen en op een stillen
namiddag een verhaal te schrijven.
En het werd steeds erger. Hij draafde in één stuk door, van
't hospitaal naar den biechtstoel, van den biechtstoel naar de
spreekkamer, van de spreekkamer naar den preekstoel of
naar zijn congregatie, waar een paar honderd leden immer
ongeduldig zaten te wachten op een woordje van hun
haastigen moderator. Op straat kwamen de kinderen naar
hem toegeloopen en smeekten om een verhaal. De moeders
toonden zich mistevreden als hij niet even binnenwipte, om
hun jongste, dat nog in zijn wieg te spartelen lag, een kruisje
te geven. Daarbij voegden zich nog allerlei onvoorziene karweitjes, waar niemand bepaald voor aangewezen was, die
echter allemaal op den rug vielen van den jongsten en ruim
volstonden, om iemand die niets anders zou te doen hebben,
zijn handen vol werk te geven.
Wanneer Father Finn eindelijk na twee jaren als «schrijver»
te hebben geleefd, het bilan opmaakte van zijn letterkundige
voortbrengselen, kwam hij tot het magere resultaat van twee
boeken, waarvan het idee en de hoofdlijnen reeds jaren terug
in zijn verbeelding waren gegroeid en die hij nu slechts in zijn
vrije uren had uitgeschreven, machinaal en zonder eigen
vinding of inspiratie.
Toen de Provinciaal het volgend jaar op bezoek kwam in de
pastorie te Cincinnati, legde Father Finn hem na veel bidden
enevenveelmenschelijkwikken en wegen,een nieuw plan voor.
- Met uw welnemen, Father, begon hij zijn pleidooi, ik
ben nu twee jaar schrijver en nooit in heel mijn Jezuïetenloopbaan heb ik zoo weinig tijd en gelegenheid gehad om
een verhaal persklaar te maken, zoodat ik mijn werk van
vroeger ben gaan betreuren. Gedurende 't schooljaar had
ik het op 't college natuurlijk van den morgen tot den avond
druk met de jongens, maar als de vacantie aanbrak kreeg
ik ook voor een paar weken of een paar maanden vrijaf. Dan
kwam telkens mijn inspiratie los en kon ik schrijven naar
hartelust.
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- Daarom zou ik U willen voorstellen, mij zoo mogelijk
het regelmatige werk van vroeger te laten hernemen. U kunt
mij leeraar of surveillant noemen, naarmate ik meer dienst
kan bewijzen, doch zoo behoud ik minstens ieder jaar mijn
uitzicht op vacantie. Waarschijnlijk win ik dan bij 't verlies
van mijn officiee1en schrijverstitel, den tijd, die mij tot
hiertoe voor alle letterkundig werk ontbroken heeft.
De Provinciaal vond het een uitstekend plan en zoo vanzelfsprekend, dat hij het onnoodig oordeelde er veel woorden
aan te verspillen. Daarbij had de Rector van Sint-Xaveriuscollege in Cincinnati zoo bij den Provinciaal aangedrongen
om Father Finn vrij te maken voor 't onderwijs in de hoogere
klassen, dat het bijna een oplossing van den hemel leek.
Met eenzelfde verandering kon hij twee menschen blij
maken: de Rector met Father Finn en Father Finn met zijn
benoeming aan 't college.
Deze schijnbaar schitterende overeenkomst liep nog bijna
heelemaal mis, door de wederzijdsche geheime clausule,
waar geen van de twee contractanten iets van afwist. Father
Finn meende zijn vacantie vrij te krijgen voor letterkundig
werk en de Rector had reeds in petto besloten, Father Finn
er iedere vacantie op uit te sturen, om de financieele zorgen
van de school - op dit gebied een lastige filiaal van 't college
- die ieder jaar, dieper en dieper beneden vriespunt zakten,
te verlichten.
Tenslotte viel het nog anders uit, daar Father Finn kort
daarop benoemd werd tot directeur aan de Sint-Xaveriusschool.
Zoolang de oversten hem bleven gelasten met dit werk,
heeft hij er al zijn krachten aan besteed en aanvaardde hij
het als zijn weg van de Voorzienigheid door 't leven. Zevenen-twintig jaren zou hij aan de school verbonden blijven.
Aldra werd hij gewaar, dat hij van de klaver naar de biezen
was geloopen, want de twaalf eerste jaren van zijn directeurschap schreef hij niets buiten een pover tooneelstukje.
Zoo gingen zijn meest belovende jaren voorbij. Hij legde
er zich tenslotte bij neer en meende het schrijven voorgoed
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op te geven. De uitgevers gunden hem echter geen rust. Zij
trachtten hem met alle middelen over te halen, om minstens
af en toe een nieuw boek uit te geven, als hij niet wilde dat
zijn vorige publicaties aan interesse bij 't jonge publiek zouden verliezen. Toch kwamen hun voorspellingen, die berustten op een ondervinding van zooveel jaren en even zooveel schrijvers, dit keer niet uit. De boeken van Father Finn
bleven bij duizendtallen hun weg naar de jeugd vinden.
Andere landen, jaloersch op zoo 'n succes, waren aan 't vertalen gegaan en weldra oogstten deze Amerikaansche jongens een
even stormachtigen bijval in den vreemde als op eigen bodem.
Meer indruk maakte op Father Finn het luide geroep van
jongens en meisjes uit alle Staten van Amerika, die met aandrang bedelden om meer verhalen en nieuwe boeken. lederen dag ontving hij brieven van jonge vrienden, met blijde
dankwoorden voor de pret en de deugd, die zij beleefd
hadc,ien, bij 't lezen van Percy's en Tom's lotgevallen.
Welke schrijver zou er onverschillig kunnen blijven, bij
zoo veel oprechte bewondering?
Het goed hart van Father Finn en zijn liefde voor de jeugd
prikkelden hem tot de daad. Opnieuw zette hij zich neder
om te schrijven. Als de tijd verstreken was lag het glanzende
vel papier, onbeschreven als een uitdagend wit vierkant op
zijn groene tafel. Hij die vroeger in een record tempo van
veertien dagen een boek had geschreven, wist nu na twee
maanden vruchtelooze pogingen, nog steeds niet, hoe te
beginnen. Zijn inspiratie leek wei opgedroogd en verwaaid
met het rumoer van Cincinnati.
Toen er zoo twaalf jaren waren voorbij gegaan, zonder dat
hij een enkel verhaal had gepubliceerd, en velen van zijn
medebroeders en ook enkelen van zijn oversten niet aflieten
met vragen, tot hij weer aan 't schrijven zou gaan, begon
Father Finn met zich eens kalm te bezinnen over zijn vroegere schrijversloopbaan. Hij trachtte zich alk omstandigheden zoo frisch mogelijk te herinneren, waarin zijn geest
eertijds zoo vruchtbaar had gewerkt.
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Als onmisbare begeleiding van ieder boek, ontdekte hij
zijn vacantie van zeven à acht weken. Zoo 'n lange rust leek
de noodzakelijke grondslag voor de bouwconstructie van
ieder nieuw verhaal. En toen dacht hij met een geamuseerden
glimlach in zijn oogen, aan de drie weken vacantie, die hij
tot nu toe aan de Sint Xaveriusschool genoten had.
Met deze vaststelling voor oogen, besloot hij een nieuwe
kans te wagen. Hij zou probeeren een boek te schrijven, maar
dit keer in gunstige omstandigheden.
Hij trof een kloek besluit en ging de zaak onmiddellijk
bespreken met den Provinciaal, Father Meyer, die Tom
Playfair zoo welwillend had goedgekeurd en op wiens aanmoediging hij ook Percy Wynn geschreven had.
Father Finn begon zonder veel inleidingen en wanneer hij
iets te vragen had" viel hij liefst met de deur in huis.
- Father,zei hij, ik weet niet zeker ofik nog ooit een boek
zal kunnen schrijven. Soms voel ik me, alsof het nog gaan
zou, zooals jaren terug en op andere dagen voel ik me dor
en droog als een wandelstok. Voor 't oogenblik heb ik zoo een
idee, dat er in mij nog een heele serie boeken zit voor jongens en meisjes en als dat waar is, dan wil ik z' er ook uithalen.
- De bijkomende omstandigheden spelen echter in mijn
schrijversloopbaan een overwegenden rol en daar wilde ik
U voornamelijk over spreken. Alleen wanneer ik vrij ben van
alle zorg en last begint mijn verbeelding te werken. Daarom
stel ik voor, dat U mij onmiddellijk na 't schooljaar uit
Cincinnati laat vertrekken. Ik zal reizen naar een stil en afgelegen plaatsje, waar niemand mij kent. Er moet alleen water
zijn om te zwemmen, te visschen en te roeien. Voor de rest
een streek van eenzaamheid en stilte. Wat denkt U van
« Prairie du Chien »? U laat mij daar tot midden Augustus,
levend als een eremijt en wanneer na drie weken mijn slapende verbeelding nog niet wordt wakker geschud, schrijf
ik van heel mijn leven geen boek meer. Dan verklaar ik mijn
fantasie dood en begraven. Ik ben echter zoo goed als zeker,
dat deze reis niet tevergeefs zal zijn. - U geeft mij toch een
kans, Father ?
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Daarop kwam Father Meyer aan 't woord en hij sprak als
een wijs overste, die mooie voorstellen van zijn onderdanen
niet gauw en onvoorwaardelijk afslaat, maar die zich ook
niet gemakkelijk door een vaste belofte bindt.
- Heel goed, heel goed! zei hij. Het zou mij niets verwonderen als het uitkwam, zooals U 't mij vertelt. Als dus
uw werk in de school klaar komt en uw congregatie gunt U
een langere vacantie, zoodat de Rector in Cincinnati uw
diensten verder missen kan, dan ...
Hier had de Provinciaal echter buiten den waard gerekend.
Father Finn was nooit een toonbeeld geweest van overdreven
complimenten en juist door zijn groote openhartigheid en
rechtzinnigheid, was hij de meest geduchte vijand van alle
diplomatie. Hij onderbrak zonder meer zijn overste en veroverde door enkele raak geplaatste woorden, de bedreigde
stelling.
- Ik vraag U wel excuus, Father, zoo kwam hij er tusschen, maar er lijken mij te veel indiens met deze regeling
gemoeid. Als U de zaak zoo zonder meer aan den Rector
overlaat, zal deze allicht bezigheid vinden voor mijn leege
handen. Nee, zoo mag het niet gaan. U zelf vertelt den
Rector dat ik vrij ben vanaf den eersten dag van de vacantie
tot half Augustus.
De Provinciaal lachte hartelijk om deze radikale oplossing.
Father Finll lachte mee en de zaak was geklonken.
Tenminste het leek zoo, want toen enkele maanden later
Father Meyer plots stierf, dreigde de zaak weer mis te loopen.
Father Burrowes, de nieuwe Provinciaal, werd aangesteld
en Father Finn kon zijn pleidooi opnieuw beginnen. Toen de
Provinciaal in 't begin van 't voorjaar Cincinnati bezocht,
trok hij er vastberaden op af. Na het onderhoud meende hij
zijn zaak gewonnen te hebben en wachtte met ongeduld
de vacantie af.
Juni kwam, en immer nog bleef het bericht uit, dat hem
den weg moest openen naar ({ Prairie du Chicn ». Er arriveerde
integendeel, een paar dagen later, een lijst van Paters die
aangeduid waren om retraites te geven gedurende de vacantie.
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Tot zijn niet geringe verbazing en ontsteltenis, las Father
Finn zijn naam aan 't hoofd van de lijst. Hij had nooit met
den Provinciaal over 't geven van een retraite gesproken.
Hij had alleen gevraagd, om gedurende de zomermaanden
een boek te schrijven en nu kwam er dit.
Father Finn keek er zich suf op, als op een ingewikkelde
zandpuzzle en hij vroeg zich heel wijselijk af, of er misschien
geen vergissing in 't spel was. Daarop nam hij zijn pen en
schreef een brief aan Father Burrowes, met een verkorte
minuut van hun gesprek in Cincinnati. Hij herinnerde den
Provinciaal zeer bondig aan hun bespreking van 't zomerprogram en vroeg of hij deze retraite had te beschouwen, als
antwoord op zijn wenschen. Per keerende post kwam er
ditmaal goed nieuws. De aanduiding van zijn naam op de lijst
der vacantieretraites berustte op een vergissing en zooals
de afspraak inhield, kon hij onmiddellijk na 't schooljaar
afreizen naar « Prairie du Chien », om er gedurende heel
't verlof te blijven als het hem aanstond.
EINDELIJK VACANTIE.

Toen de laatste jongens na de prijsuitdeeling de school
verlieten, zagen zij Father Finn het bordes afdalen met een
stevigen reiskoffer in ieder hand. Een voorgereden taxi
laadde heel 't vrachtje op en in volle vaart ging het recht op
't station af. De sneltrein met de uitgerokken stroomlijn
machine scheen op Father Finn te hebben gewacht, om
statig de hooge, berookte halle uit te stoomen, de zon tegemoet.
Nu was hij weer eens een vrij man, na twaalf jaren van
ononderbroken labeur, met nooit meer dan enkele dagen
vacantie.
Alle zorgen en beslommeringen had hij opgesloten in zijn
kamer. Als vrij man was hij op reis en het genoegen van deze
fijne trip werkte zoo opwekkend, dat hij hardop in een lach
schoot. Alleen de Rector en zijn beste vrienden kenden zijn
bestemming, met belofte van stipte geheimhouding. De rest
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van de wereld kon voor zijn part gelooven, dat hij gekidnapt
was.
Hij voelde zich weer terug jong en met zijn vijftig jaren
had hij nog niet veel van zijn veerkracht verloren. Niets
hinderde meer zijn sportieve liefhebberijen, als de gedwongen rust van die twaalf zware jaren in Cincinnati en hij
nam zich stellig voor, door geregelde sport- en turnoefeningen zijn soepelheid van vroeger te herwinnen.
In het Campioncollege, waar hij met zooveel vreugde op afstevende, zou hij Father George Kister, een van zijn oud
studenten en beste vrienden als Rector terugvinden. Deze
deed dan ook al wat hij kon, om het Father Finn zoo aangenaam mogelijk te maken, veel te blij zijn oud leeraar wat te
kunnen terugbetalen voor al het goede, dat hij door hem
genoten had. Hij voorzag als 't ware de minste wenschen van
zijn welkomen gast. Zoo gaf hij hem geen gewone hospeskamer op het paterskwartier, waar Father Finn door de
vriendelijkheid van zijn medebroeders slechts weinig rust
zou gekend hebben, maar hij liet voor hem een kamer in orde
brengen op de vierde verdieping van het nieuwe studentengebouw, waar twee-en-twintig kamers lagen voor de grootste
jongens. Father Finn kreeg de hoekkamer, die dubbel zoo
ruim was als de anderen, met twee ramen op 't Oosten en een
op 't Zuiden. Vandaaruit had hij (;en eenig zicht op heel de
omgeving en tot op zeer verren afstand kon hij den Mississippi volgen, die zijn weg koos dwars door de open prairie, tot
in 't oneindige. Immer stond de kamer vol zon en de koele
wind van den breeden stroom waaide frissche geuren door
de open ramen. Hier zou hij eindelijk weer eens naar hartelust kunnen genieten van de eenzaamheid en de stilte, die
hem nu reeds jaren had ontbroken 1.
Hij begon met de vele boeken, die hij meegebracht had,
om zijn inspiratie te prikkelen, netjes uit te stallen, want dit
keer moest hij een kloof van twaalf jaren dorheid overbruggen.
Zijn dagorde bracht geen speciale moeilijkheden mee :
H. Mis om halfzeven; ontbijt om kwart over zeven en
daarna vrije tijd tot's middags. Gewoonlijk bleef hij heel den
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morgen op zijn. kamer~ om te lezen. Na het diner en de
recreatie, keerde hij terug naar zijn kamer voor een stevig
middagdutje. Tegen half vier trok hij er met enkele van zijn
medebroeders op uit, voor een zwempartijtje in den Mississippi, tegenover den ingang van 't college. Daarna nog wat
turn- en andere sportoefeningen tot aan 't souper. Na
't souper volgden de fijnste uurtjes van heel den dag. Dan
trok hij er tegen zonsondergang op uit met Father George
Kister en Father James Daly. Samen roeiden zij eenige
kilometers stroomop, de ondergaande zon tegemoet. En
nooit raakten zij moe gekeken op het lichtspel van die laatste
minuten, flikkerend op het breede wiegende water en glijdend over de donkergroene bosschen langs de oevers, of
over de groote vlakten verder weg naar het Westen toe, of
langs de flanken van de « Pictured Rocks », waar de Indianen
de kleurige klei kwamen zoeken, om hun huid te beschilderen en hun vredespijp te kneden.
Waarschijnlijk zal Father Finn hier wel dikwijls gedacht
hebben aan den aanhef van den subliemen Song of Hiawatha,
het mooiste dichtwerk van den grootsten der Noord Amerikaansche dichters, waar Percy Wynn hee1e brokken van uit
zijn hoofd kende en dat Guido Gezelle in een zoetgevooisde
en zangerige Vlaamsche taal heeft nagezongen.
Op de bergen, diepe in 't gers land,
,) op de roode Pijpsteenbanken
» was de Meester van den Levene,
» Gitchi Manito almachtig,
» neêrgedaald; omtrent de rotsen
» stond hij rechte en riep de volkeren,
» al de oorijen der menschen te Hemwaard.
»

Beken, land en weiden dwerschend
kwam al 't weerbaar volk te za men,
» kwamen Delaweers en Mohawks,
» kwamen Tsjoctaws en Camantsjies,
» kwamen Shoshonies en Zwartvoets,
»

»
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»
»
»
»

~
»

kwamen Pawnies en Omahaws,
kwamen Mandans en Dacotahs,
kwamen Hurons en Odjibways,
't weer- en 't wijgvoIk, al te samen
op het teeken van de Paaispijp,
naar de bergen, diepe in 't gersland,
naar de Roode Pijpsteenbanken"

Het was als een zeilen door een feeënlandschap en als men
jaren later soms vroeg aan Father Finn, welke de mooiste
herinneringen waren uit zijn reizen, dan sprak hij immer met
een onverminderd enthoesiasme over de schitterende zonsondergangen bij « Prairie du Chien » 2.
Daarbij konden zij met hun drietjes zoo heerlijk boomen
over allerlei oude geschiedenissen. Soms klonk er ook een
ernstige toon door hun gesprek, zooals dat alleen kan bij
vrienden die elkaar begrijpen.
Ze bevonden zich zoo goed, bij deze valavond uitstapjes
op de kalm vloeiende rivier, dat zij er jaren lang trouw aan
bleven, zonder ooit een oogenblik van verveling te kennen.
Enkele jaren later zou de vreugde van Father Finn op dit
gebied volkomen worden.
Nadat de jonge-dames congregatie van Cincinnati, het
geheimzinnige vacantieoord van haar moderator ontdekt
had en zijn bezigheden daar in 't Westen tot in de détails
had uitgepluisd, gaven zij hem een cano cadeau. Dit was
bedoeld als een stille weerwraak voor haar lang beproefde
nieuwsgierigheid, tegenover de geheimzinnigheid van haar
directeur. Toen Father Finn voor de eerste maal, met sp ortieven slag, den stroom afpagaaide, dacht hij zeker aan de
oude Mose of aan Lucky Bob en hij was blij dat de congre··
gatie zijn geheim ontdekt had 3.
De vacantie verliep dus uitstekend. De rust was er honderd
procent en zijn verbeelding begon reeds teekens van leven
te vertoonen. Want toen hij afreisde naar Campioncollege
wist hij toch niet nog zoo heel zeker, of het schrijven van een
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nieuw boek we11ukken zou. Hij hoopte natuurlijk van wel...
en in dien zin had hij ook in volle openhartigheid aan zijn
Provinciaal gesproken.
De eerste weken leefde hij vol verwachting, steeds meer
benieuwd naarmate de tijd ~erstreek. Eindelijk voelde hij de
tinteling in zijn vingers als een welkome en van ouds bekende
uitnoodiging tot schrijven. Tegelijk kwamen allerlei herinneringen uit zijn twaalfjarig verblijf aan de Xaveriusschool
zijn verbeelding tot nieuw leven roepen. Er vormde zich één
lijn rond een paar hoofdpersonen, die hij versmolt in één
enkele en met den naam Sneeuwwitje doopte.
UIT DEN HOORN DES OVERVLOEDS.

Nog geen drie weken waren voorbij, of het verhaal van
Alice Morrow, de sneeuwprinses, nauwelijks opgebloeid in
zijn verbeelding, lag reeds geheel geschreven, klaar voor den
drukker.
Beter nog! Voor hij aan 't einde kwam, ontdekte hij in
zijn gistende fantasie het plan voor een tweede verhaal. Het
groeide en breidde zich uit, zoodat hij vóór zijn vertrek van
« Prairie du Chien », al het materiaal bij de hand had voor
een ander boek, dat hij den volgenden Zomer schreef~ onder
den titel: Een kranig Kereltje.
Met Sneeuwwitje zette hij zijn derde schrijversperio.de in.
Het werd een late, maar overrijke bloeitijd, waarin hij meer
dan de helft van zijn boeken schreef.
Van nu af dragen ook al zijn verhalen een nieuw en eigenaardig cachet, zoodat al wie eenigszins de levensgeschiedenis
van den schrijver kent, zijn boeken uit deze en de vorige
periodes onfeilbaar situeeren kan.
Het college thema van den jongen leeraar of surveillant, die
nog geen breede ondervinding van de wereld heeft, beperkt
zich bijna uitsluitend bij collegeaangelegenheden. Wanneer
hij af en toe eens een beschrijving waagt van een familiekring, in Percy Wynn, Harry Dee of ruimer nog, in De
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Voetbalwedstrijd, dan knoopt hij toch weer steeds aan bij
't collegeleven,zoodat dit laatste beslist het hoofdthema blijft.
Nu kiest hij echter bij voorkeur zijn onderwerpen buiten
de Xaveriusschool. Al vertrekt zijn inspiratie heel dikwijls
van daaruit. Door zijn priester ministerie in de grootstad
CincÏnnati is er een nieuwe, veel diepere en rijkere wereld
voor hem opengegaan.
Het leven op school toonde één aspect uit het jongensleven.
Nu beschouwt hij de andere, veel gevarieerder facetten van
het jongensbestaan. De jongen thuis, op straat, in zijn omgang met vrienden en vreemden; de jongen in zijn strijd
om het leven, zooals er eindelooze tooneeltjes in de groote
Amerikaansche steden worden afgespeeld; jongens en
meisjes tenslotte, strijdend voor de ongereptheid van hun
jong, rein hart.
En hij kende het grootstadsleven door en door: zijn aantrekkelijkheden en zijn gevaren, zijn licht en zijn duister, zijn
zonzijden en zijn sombere schaduwkanten, zijn blije sterke
helden en zijn laffe parasieten, zijn veroverende levenslustige
jeugd en zijn geblaseerde dandymentaliteit, met zijn rijke
en deftige heerenhuizen, met zijn krotten en huurkazernes,
met zijn joelende wijken en straten vol kinderen, gebruind
door Italiaansche zon en bruisend van Iersch bloed, met de
effen gladde asphaltbanen, waar de autos rij aan rij voorbijsuizen ; door de eigen en sympathieke ervaring van al deze
contrasten en nog veel andere meer, leefde Father Finn in
zijn hart het leven van de stad mee, zoo diep oprecht en zoo
hartelijk, dat hij op 't einde van zijn leven een van de populairste figuren in de straten van CincÏnnati zou wezen.

Naarmate hij ouder werd, ondervond hij toch meer en meer
moeite om te starten voor een nieuw verhaal en om zichzelf
te dwingen aan zijn tafel te blijven zitten en er veertien dagen
lang onverpoosd te schrijven.
Voor 't eerst, sedert hij zich zoo wonderlijk hervat had, en
nog wel na een reis door Britsch Honduras, waar hij een idee
had opgedaan voor een nieuw verhaal, kon hij zich maar niet
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aan 't schrijven zetten. Hoeveel moeite hij zich ook gaf, het
wilde niet vlotten. Zijn oude, vloeiende, afwisselende stijl
leek wel voort te strompelen op stekkerig houten beenen.
Iedere dag verwachtte hij: « Nu komt het zeker los. Vandaag
maak ik een nieuw begin ... » Maar drie weken gingen voorbij,
zonder een oplossing te brengen in deze tergende hulpeloosheid.
Daarop beproefde hij nog verschillende andere manieren
van voorstellen, aHes met even weinig succes. Hij voelde zich
als een man, die wel een liedje zou kunnen inzetten, ongeveer
halverwege de tekst, maar het bcginwijsje wil hem met geen
geweld te binnen schieten.
Toen ging er een vierde week voorbij en als het zaterdagavond geworden was, moest hij voor zichzelf bekennen, dat
hij nog geen centimeter terrein gewonnen had. Daarop verleende hij zich een laatsten wapenstilstand van drie dagen.
Den volgenden morgen na 't ontbijt kwam hij op zijn
kamer, moe en moedeloos van al die ijdele probeersels. Hij
wierp zich op zijn bed en viel in een diepen, rustigen slaap.
Om half elf werd hij wakker en dit keer was het een waar
ontwaken. Hij voelde zich een nieuw man, met een drang
om te schrijven als van ouds. In twee stappen zat hij aan zijn
lessenaar en zijn pen begon over 't papier te racen, zonder
den overvloed van zijn inspiratie te kunnen bijhouden. De
volzinnen kwamen met regelmatigen golfslag over zijn blad
gerold, in een overvloedige en nooit stokkende beweging.
Dien voormiddag schreef hij achter elkaar de twee eerste
hoofdstukken van De geheimzinnige Gids en tot aan 't einde
van 't verhaal heeft zijn pen niet meer gehaperd.
Dit boek aantrekkelijk als het schokkendste reisverhaal
en spannend als een detectiveroman, vertelt de avonturen
van José Maria Escobal, Z0011 van den president van de
republiek van Escadilla in Zuid Amerika en van Father Finn,
die voor deze gelegenheid den naam draagt van zijn eersten
held Thomas Playfair S. J.
Eenzelfde loomheid als voor 't schrijven van De geheim199

zinnige Gids, kreeg hij te doorworstelen, om op gang te
raken met zijn boek: Lord Bountiful.
Het verhaal had hij duidelijk voor oogen, met den jongen
goedigen reus Lord Bountiful, als hoofdpersoon en de jeugdige bevolking van Baumstreet, als sympathieke en vurige
medespelers, maar een onoverwinnelijke matheid belette
hem te schrijven.
Op zekeren morgen, na weken van pijnlijk,~ inspanning,
nam hij een manmoedig besluit en met de hoop der wanhoop
zette hij zich aan tafcI en begon te schrijven. Maar het werd
dezcIfde houterige woordenparade, als bij zijn looze startpogingen voor de geschiedenis van José Maria. Na cen verschrikkelijk langen tijd, had hij één bladzijde volgepend. Toen
hij echter het gcschrevcne doornam, werd hij beschaamd
over zichzelf en wicrp het blad verachtcIijk op zijn tafel.
Er moest zeker iets met hem niet in orde zijn: vrocger kon
hij gemakkelijk duizcnd woorden per uur halen en nu,
nauwelijks driehonderd. En wat voor armzalige schrijvcIarij
kwam er dan nog van terecht. Hij kreeg een tegcngoesting
van zichzelf, als iemand die steeds met een ma.chtigen wagen,
tegen minstens honderd kilometer per uur de baan afgeraasd
heeft en nu veroordeeld wordt om met een stinkend pufkarretje, tegen vijftien kilometer per uur, over hobbelige
keien te dokkeren.
Hij kreeg een opwelling, om aan alle schrijven de brui te
geven, voorgoed. Hij zou toch nooit meer een boek schrijven.
Voor de rest van den morgen was het werk in alle geval
afgeloopen.
Tocn kwam het diner, recreatie en het nanoensche dutje.
Rond drie uur schrok hij wakker en nogmaals was het een
dubbel ontwaken.
Hij liep naar zijn tafel en scheurde zijn onhandig knoeiwerk van dien morgen aan snippers. Dit overkwam hem toen
voor 't eerst in zijn lange schrijversloopbaan. Onmiddellijk
maakte hij echter een nieuw en frisch begin en schreef in één
trek door tot aan 't souper. Nog vóór de bel ging, eindigde
hij de eerste twee hoofdstukken, met de innerlijke zekerheid,.
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dat het verhaal zoo goed als geschreven was. En de toekomst
bewees de juistheid van dit voorgevoel, wanttot het einde van
't laatste hoofdstuk toe, liep zijn pen weer tegen het gewone
gemiddelte van duizend woorden per uur.
Lord Bountiju! had hem zooveel tijd gevraagd om te
starten, omdat hij de grootste crisis van zijn schrijversleven
nog niet te boven was. Tusschen De geheimzinnige Gids en
Lord Bountiju! in, had hij nog een paar andere verhalen
geschreven, onder meer Op den Loop, de onmiddellijke voorganger van Lord Bountiju!. En aan dit boek had hij een ware
tragedie beleefd.
Zijn oversten hadden bij een bezoek aan Rome, over hem
zelf en zijn boeken aan Hoog Eerwaarden Pater Generaal
gesproken. Zij vertelden van zijn plan om een boek te schrijven over zijn oud vaderland, Ierland, en zij verkregen voor
hem de toelating, om gedurende de vacantiemaanden een reis
te ondernemen naar het oude vasteland.
De vrijheidsoorlog was in Ierland volop aan den gang en
« Black and Tans » en « Sinn Feiners » bevochten elkaar in
felle razernij.
Father Finn componeerde op dit thema een verhaal,
waarin hij zijn sympathie voor de Iersche zaak niet wegmoffelde. De avonturen weven zich om zijn eigen persoon, onder
het pseudoniem van Father DaIton en van Joe Ranly, een
jonge sportsman in volle training, zoo als de schrijver hem
typeert.
Zij maken kennis met elkaar aan het station te Dublin en
merken niet zonder verwondering dat zij in Amerika meer
dan buren zijn.
Father Finn die in het snelle en juiste beoordee1en van
jongens zijn weerga niet vond, vroeg dan ook op den man af:
- Van welke ploeg ben je, Jong Amerika? en hij bood
den jongen ter verwelkoming zijn hand aan.
- Halfback, Sint Xaveriuscollege, Cincinnati, Ohio,
Vereenigde Staten, antwoordde deze, terwijl hij zijn reismeubel liet vallen en de uitgestoken hand van den priester
drukte dat de beentjes kraakten.
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- Je wilt me toch niet zeggen, dat je Joe Ranly bent?
riep Father Dalton, en veinsde groote verbazing, om zóó den
pijnlijken trek te verbergen, die zijn gezicht wilde betrekken.
- Maar. .. maar ... hoe bent U achter mijn naam gekomen?
vroeg de jongen echt uit zijn lood geslagen.
- Daar nu! Wie kent er in Cincinnati den grooten halfback van Sint Xaverius niet? En ik ben Father Dalton.
- Van de Sint Xaveriuskerk? Dan ken ik U ook. Een
heele hoop jongens heb ik over U hooren spreken. Geeft U
mij nog een hand als 't U belieft 4.
En daarmee begon hun tocht door Ierland, vol gevaar en
avontuur.
Toen Father Finn terugkwam van zijn reis zette hij zich
onmiddellijk aan 't werk, met de hoop, de gebruikelijke rust
in het Campioncollege te kunnen uitsparen.
Het nieuwe schooljaar was begonnen en het bestuur van
de school weerhield hem in Cincinnati. Toch wilde hij de
verwachtingen en 't ongeduld van zijn oversten niet teleurstellen, door de uitgave van 't boek een jaar in te houden.
Hij raapte dus al zijn energie bijeen en begon te schrijven .
. In den beginne wilde het absoluut niet vlotten. De zinnen
hobbelden achter elkaar aan in fel vertraagd tempo. Ieder
hoofdstuk kostte hem nu meer moeite en tijd dan een heel
boek, wanneer hij zooals vroeger normaal op dreef was. Toch
bleef hij in taaie koppigheid doorhobbelen tot het einde. En
hij voltrok - altijd op aandringen van zijn vrienden -" deze
snoode onderneming, met een volwaardig slot, door zijn
handschrift vrij te geven voor publicatie.
Nooit heeft dit boek hem aangestaan en nooit merken we,
dat hij trotsch gaat op dit vaderschap. Integendeel, waar he":
pas geeft, laat hij zijn ongenoegen blijken en noemt het
zelfs de tragische noot in zijn schrijversleven.
Toen het publiek de antipathie van den schrijver kend,~
tegenover dit boek, werd het even druk verkocht als Tom
Playfair en Percy Wynn, omdat iedereen het verhaal wilde
lezen, dat de auteur zelf beschouwde als een mislukking.
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AAN DE VRUCHTEN ZAL MEN DEN BOOM KENNEN.

Wanneer een schrijver zijn handschrift nog een laatsten
keer heeft nagespeurd, stuurt hij het met tal van aanbevelingen naar den drukker en vandaar gaat het rechtstreeks de
wijde wereld in. Nadat het enkele weken heeft rondgereisd
en reeds eenige bekendheid en zelfs vermaardheid heeft
verworven, denkt de auteur als vanzelf terug aan de zware
en moeizame dagen van groei en wording. Streelend laat hij
zijn hand langs de frisch gekleurde band gaan, terwijl de
letters van zijn naam, spelend door de opening van zijn
vingers glijden. Zijn fantasie berent de wereld in wild, overmoedigen galop. Overal bespeurt hij zijn boek in de handen
van de jeugd en hij droomt van al 't goede, dat zijn verhaal
uit de diepte van een jongenshart naar boven zal halen.
Toch waren het bij Father Finn niet louter droomen. De
Voorzienigheid gebruikte heel dikwijls zijn boeken als een
kostbaar en vruchtbaar zaad. Het meest nog trof hem de
gedachte, dat zijn verhalen reeds menige kloosterroeping
hadden doen ontkiemen, zoo bij jongens als bij meisjes. Dat
zijn boeken ooit priesters zouden winnen voor de Kerk,
overtrof zijn stoutste verwachtingen.
Bij een reis door Canada, deed hij ook Montreal aan en
verbleef er vier en twintig uur in een huis van zijn ordebroeders. Er bestonden in die stad twee huizen: één van de
Fransche en één van de Engelsche Paters. Father Finn kende
het verschil niet en nam zijn intrek bij de eersten. Zij ontvingen hem allerhartelijkst, als een oude kennis, al was
hij nimmer te voren in deze stad geweest. Zijn boeken trokken echter voor hem uit, als een blijde heraut, zoodat hij
overal vrienden telde, waar hij kwam.
Toen hij van zijn eerste kennismaking bij den Rector
buiten trad, had Broeder portier het nieuws gauw in huis
rondverteld, zoodat een paar allervriendelijkste paters hem
op een allerhartelijkste manier in hun midden namen, om
hem naar zijn kamer te leiden. Daar aangekomen, borg de
een zijn koffer weg, een tweede hing zijn hoed in de kast,
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terwijl de derde met Fransche welbespraaktheid het uitzicht
van de kamer roemde.
Toen men terloops een zinspeling maakte op de schoonheid van de omgeving, boden ze zich allen tegelijk aan voor
een bezoek aan de stad. In den namiddag aanschouwde
Montreal dus het ongewone tooneel, van een heeIe groep
gidsen, die één toerist begeleidden. Maar wat voor een!
Onderweg gingen ze bijna aan 't kibbelen, omdat ieder
zijn mooiste hoekjes, zijn monumenten en musea wilde
toonen aan den vereerden gast.
Bij hun vertrek uit 't college had de spraakzame Broeder
portier Father Finn even vertrouwelijk in den arm genomen,
om hem door het half matte glas van de spreekkamer een
Hinken jongen man te wijzen, die zich van niets bewust, rustig
den tuin instaarde. De Broeder kneep zijn een oog dicht
en terwijl hij met het ander glimlachte, vertelde hij met
gedempte stem, alsof hij een staatsgeheim verklapte:
- Nette jongen, stevig gebouwd, vraagt om den Provinciaal te spreken. Waarschijnlijk een kandidaat voor de
Compagnie.
En daarop slofte hij met een alwijs gezicht den gang door,
naar de kamer van den overste, alsof hij zeggen wou :
- Denk nu maar niet, dat er alleen in de Amerikaansche
provincie kranige kerels Jezuïet worden.
Of misschien wilde de Broeder aan Father Finn den
indruk geven, dat hij minstens één keer per dag naar boven
moest, voor zoo 'n boodschap.
Toen ze terug thuis kwamen, waren de acties van Father
Finn met nog minstens honderd procent de hoogte in.
Broeder portier had goed geraden, maar toch niet alles.
Wat een ondervinding krijgt zoo 'n man ook niet, na twintig
jaar trouwen dienst aan de poort. Hij kon de menschen hun
boodschap wel van 't gezicht lezen.
De Provinciaal had den jongenman ondervraagd en hij
had zijn roeping stevig bevonden en wel overdacht op heel
de lijn. In den loop van 't gesprek ontdekte hij echter, dat
de jongen geen enkel Jezuïet persoonlijk kende, terwijl de
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Provinciaal de eerste was, met wien hij ooit in zijn leven had
gesproken.
Totaal verbaasd over deze mededeeling vroeg hij den
kandidaat, hoe het idee om Jezuïet te worden dan wel bij
hem opgekomen was.
- Heel eenvoudig,lachte deze, ik heb alle boeken van Father
Finn gelezen en zoo is die gedachte stilaan bij mij gegroeid.
De Provinciaal vertelde het geval in recreatie tot stichting
van heel de communauteit en tot blijdschap van Father Finn.
Toen deze 's anderendaags verder reisde, vroeg Broeder
portier hem, of hij nog dikwijls wilde terugkomen en dan
telkens voor een kandidaat zorgen.
Rond dezen tijd logeerde hij ook eenige dagen in een huis
van de Jezuïeten in Santa Barbara, in den Staat Californië.
Het eerste verhaal, dat hij in huis te hooren kreeg, was de
roepingsgeschiedenis van een Franciskaner monnik. Deze
vertelde aan iedereen in de stad, dat hij de genade van zijn
uitverkiezing te danken had aan de boeken van Father Finn.
Deze en nog andere dergelijke voorbeelden, die hem toekwamen van uit gansch Amerika en ook van overzee, stemden
hem met groote dankbaarheid, tegenover den koninklijken
Vogelaar, die zijn boeken wilde gebruiken, als een menschelijk net, om vele edelmoedige jongensharten te vangen voor
zijn goddelijke liefde.
Maar als echt Amerikaan liet Father Finn het nooit bij
gevoelens. Hij berekende de verkregen resultaten zakelijk en
efficient, om zijn boeken voor de toekomst zoo vruchtdragend mogelijk te maken. Als zijn verhalen de jongens zooveel
goed deden en zelfs in de harten van sommigen priesterroepingen verwekten, was het zijn taak de jeugd zooveel mogelijk van zijn boeken te laten profiteeren.
IJdelheid om het verkregen succes was hier niet mee
gemoeid, alleen een welbegrepen christelijke « business »
geest en een Ignatiaansche bekommernis, die hem onrustbaar dreef ter verovering van het Rijk Gods.
In verband hiermee vatte hij een radikaal plan op, voor de
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ruimere verspreiding van zijn boeken. En de daad bij het
woord voegend, stapte hij in den trein naar St. Louis, om
den Provinciaal over zijn idee te polsen.
Amerika was ondertusschen in den oorlog van 1914-1918
verwikkeld geraakt en Father Finn zag den prijs van zijn
boeken boven de dollar stijgen. Ze gingen daarom niet
minder vlot van de markt en de uitgever, zoo wel als de auteur,
hadden er een schoon inkomen aan. Bij iedere nieuwe druk,
kreeg Father Finn een niet te versmaden procent als honorarium uitbetaald.
Ziehier nu het plan, dat hij aan den Provinciaal, in dien
tijd, Father Xavier Me. Menamy voorlegde.
- Pater Provinciaal, begon hij, ik heb mijn boeken niet
geschreven, om er een geldzaak van te maken, en geld verdienen mag heel zeker nooit onze eerste bekommernis zijn.
Daarom wilde ik U 't volgende voorstellen. Wanneer ik dezen
zomer naar New-York reis, zou ik een overeenkomst wenschen te sluiten met Nikolaas Benziger. Als hij den prijs
van mijn boeken wil verminderen, zie ik met uwe toelating
af van al mijn procenten.
De Provinciaal gaf met groote welwillendheid zijn toestemming, al zag hij hierdoor het inkomen van de provincie
merkelijk verminderd.
Father Finn had zich echter, als beheerder van de Xaveriusschool, immer een eerste klas financier getoond en hij
schrok niet terug voor berekeningen en begrootingen, die
liefst tot in de duizende dollar liepen. Geldnood had hij niet
gekend, tenzij in 't begin, om de gaten te stoppen van minder
handige voorgangers. Tot hij directeur werd van de school,
stuurde zijn Rector hem iedere vacantie de baan op, om het
jaarlijksche deficit bij elkaar te bedelen. Van 't oogenblik, dal:
hij zelf de heft in handen kreeg, breidde hij de school steeds
verder uit of verfraaide de bestaande gebouwen, met de
winsten van 't afgeloopen jaar, terwijl hij zelf naar 't Westen
trok, om er een rustige en welverdiende vacantie door ti!
brengen in 't Campioncollege.
Hij voelde dus niet al te veel medelijden met zijn Provin206

ciaal, die nu een zeer belangrijke post in de lijst van zijn
inkomsten diende te schrappen.
Vol goeden moed vertrok hij een paar weken later naar
New-York en het loont zeker de moeite wat meer bijzonderheden over deze reis te vertellen. In den trein koos hij een
stil hoekje uit, waar hij zich lekker verkneukelen kon in de
ongekende weelde van een paar uurtjes eenzaamheid.
Heel den morgen had hij reeds zitten uitkijken over de
wijde graanvelden, waar de boeren met hun maaiende en
schovenbindende machines omheen reden. In breede kringen
cirkelend om de wiegende tarwe, zooals een roofvogel cirkelt
om zijn prooi. Rusteloos knaagden deze machines, tot zij
tenslotte het middelst overgebleven stukje, als een nutteloos
geworden hart, met een laatsten, wreeden slag van hun
bliksemende messen afmaaiden.
Zoo werd het middag en slechts met tegenzin verliet Father
Finn zijn hoekje. In den restauratiewagen ontdekte hij gelukkig een verlaten tafeltje, waar hem een flinke lunch werd
opgediend door een zwijgzamen neger.
Tot hiertoe had hij het klaar gespeeld, om met niemand
een woord te wisselen, zonder evenwel onbeleefd te zijn.
Hij stond op het punt, met zichzelf een weddenschap af te
sluiten, waarin hij zich sterk maakte, dit trappistenstilzwijgen
tot in New-York te bewaren, toen hij in 't rooksalon bijna
tegen een jong katholiek priester opliep, die juist in nood zat
om een gezellig koutje.
De jonge geestelijke leek zoo 'n sympathiek man, dat
Father Finn onmiddellijk zijn weddenschap opgaf en een
praatje begon, dat stopte met den trein in New-York.
Zij hadden reeds een heeleboel punten afgehandeld en
kwamen tenslotte terecht bij het hoogst interessante vraagstuk der jongenslectuur. Waarschijnlijk toonde Father Finn
hier te veel kennis van zaken, want plots ging er bij den man
een licht op, als hij vroeg :
- Uw naam, als ik mij wel herinner is Father Finn nietwaar? Bent U misschien familie van den beroemden Father
Finn, den schrijver van talrijke jongensboeken?
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- Nee, antwoordde Father Finn, ik ben heelemaal niet
aan den auteur verwantschapt.
Daarop keek de geestelijke zoo teleurgesteld, alsof hem
't grootste onrecht van de wereld was aangedaan.
- Maar, ging de schrijver van Tom Playfair onverstoorbaar verder, ik ben eigenlijk de Father Finn zelf die U bedoelt en U zult me dus wel wiJlen toegeven, dat ik moeilijk
familie kan zijn van mezelf.
Toen veerde de man met zoo 'n schellen vreugdekreet omhoog, dat alle reizigers in 't rooksalon even hun krant lieten
zakken, om het ongewone schouwspel niet te missen van
twee eerwaardes, die op een Amerikaanschen express in
mekaars armen vielen. Father Finn kon echter het gevaar
nog net bijtijds keeren, door haastig een krant op te rapen,
dien hij een uur tevoren, in de drukte van 't gesprek, had
weggeworpen. De man was werkelijk buiten zichzelf en
praatte honderd tegelijk. Eindelijk begreep Father Finn uit
zijn enthoesiast relaas, dat hij in zijn jongensjaren al zijn
boeken had gelezen, te beginnen met Tom Playfair tot het
laatst verschenen toe. En aan deze lectuur dankte hij zijL
roeping tot het Priesterschap.
Toen de trein de stalen kooi van het New-Yorksche statioll
binnenreed, namen twee gelukkige menschen afscheid van
elkaar.
Father Finn beschouwde dit laatste gesprek als een vriendelijke en goedkeurende wenk van de Voorzienigheid, om tot
eIken prijs zijn plan door te zetten. Hij zou zijn best doen om
den prijs van zijn boeken zoovecl mogelijk omlaag te drukken en geen enkel mocht voortaan meer kosten dan één
dollar.
Lang nadien nog, herinnerde hij zich zijn gesprek met
Mr Nicholas Benziger. Father Finn rekende den ouden heer
tot zijn beste vrienden. Over sommige zaken klonk er af en
toe wel wat gekibbel, maar het duurde nooit lang. Want geen
van de twee wilde den ander onrecht aandoen en bij ieder
« tot weerziens I), « omhelsden ze elkaar met tranen in de
oogen I), zooals het liedje zong.
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De uitgever vond ditmaal het voorstel van Father Finn erg
vreemd, maar zijn drie zonen die bij 't gesprek tegenwoordig
waren, grinnikten van plezier. Hij beloofde tenslotte al zijn
aandacht te besteden aan het nieuwe plan en kort daarop
daalde de prijs van de boeken tot één dollar.
Wonderlijk genoeg nam de verkoop niet toe in verhouding
met de prijsvermindering, zoodat de uitgever het opnieuw
in tegenovergestelde richting probeerde en den prijs nogmaals op hooger peil bracht, zonder dat de minste ncderwaartsche schommeling viel te bespeuren in den verkoop,
integendeel.
IS ALLES ECHT GEBEURD?

En terwijl Father Finn verwonderd nadacht over 't buitengewoon succes van zijn boeken, kwamen hem als vanzelf
enkele vragen te binnen, die de jeugd van overal op de lippen
brandden, wanneer zij voor 't eerst kennis maakte met Tom
Playfair of een van zijn sympathieke vrienden. In de brieven
die hem toekwamen uit alle deelen van de wereld, las hij
immer dezelfde vraag: « Father, vertel ons toch eens, of al
uw verhalen echt gebeurd zijn? »
Hierop gaf Father Finn altijd 't zelfde antwoord :
« Echte verhalen, zijn verhalen die niet echt zijn. »
Al leek dit op 't eerste gehoor eenigszins verwarrend, het
was er niet minder waar om.
Een werk immers, dat hoofdzakelijk steunt op fantasie,
verliest alle vaart en alle springlevendigheid, als het te streng
de werkelijkheid nastreeft.
Dit ondervond hij aan den lijve, bij 't schrijven van Een
kranig Kereltje, wiens eigenlijke naam Peter Duffywas, al heet
hij in 't boek Michael Desmond. Hij was de eerste « privaat
secretaris » van Father Finn, nadat deze tot bestuurder
bevorderd was van de Xaveriusschool.
In het verhaal aan hun beider wedervaren, gedurende den
reuzen wedstrijd voor de piano van den « Star board )j, zien
wij Father Finn en Peter nooit als heer en dienaar tegenover
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elkaar staan. Integendeel, Father Carney behandelt zijn
bureeljongen als een vriend en Michae1 toont zich dit vertrouwen tenvolle waardig. Met woord en daad verdedigt
hij de eer en de belangen van de school en om Father Carney
plezier te doen, zou hij tegen den gevel van een wolkenkrabber omhoog geklauterd zijn.
Lange jaren bleef hij de onmisbare rechterhand van Father
Finn en toen voor Peter de tijd gekomen was, om den weg
door 't leven verder met zijn twee af te wandelen, zou zijn
chef aan niemand de eer hebben afgestaan, dit paar voor
eeuwig aan elkaar te verbinden.
In de maand Juni zegende hij 't huwelijk in, vlak vóór zijn
vertrek naar « Prairie du Chien », waar hij gedurende de Juli
en Augustus maanden zijn jaarlijksche vacantie in 't Campioncollege ging doorbrengen.
In diezelfde Junimaand vatte hij ook 't plan op, een verhaal
te schrijven, waarin zijn trouwe en sympathieke bureeljongen
den titelrol zou voeren. Zoo gezegd zoo gedaan, op het plan
kwam hij niet meer terug en weldra lag het sne1gegroeide
manuscript als een daad voor hem.
Toen hij het voor 't eerst in zijn geheel doornam, voldeed
het hem eerder matig. Er haperde iets en trots al zijn moeite
kon hij de oorzaak van 't defect niet vinden.
Als een hulpe100ze automobilist stond hij met zijn wagen
op zij van de baan, in de onmogelijkheid hem weer op gang
te krijgen.
Gelukkig voor hem, verbleef dit jaar zijn beste vriend James J. Daly op 't college, die bij al zijn hartelijkheid ook nog
fijn criticus was.
Father Finn bracht hem zijn manuscript ter inzage, zonder commentaar. Een dag of twee later gaf Father Daly het
hem terug, met de zeer bondige kritiek: « Ik heb 't gelezen
en ik meen dat het in orde is. » Zijn stem klonk echter weifelend en Father Finn werd goed gewaar, dat: hij zijn hart niet
uitgesproken had.
Een paar dagen later kwam het. Hij noodigde Father Finn
uit op een lange wandeling en na een poosje zwijgend naast
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elkaar te zijn voortgeloopen, nam hij zijn moed in beide
handen en verklaarde in uiterst kiesche woorden, dat hij dit
verhaal als totaal mislukt beschouwde.
Father Finn toonde zich buitengewoon in zijn schik met
deze klare kritiek en Father Daly trachtte zoo duidelijk mogelijk uiteen te zetten, waarom het boek zoo onsamenhangend
aandeed. Terwijl deel na deel besproken werd, ging er bij
den schrijver plots een licht op.
Thuis gekomen zette hij zich onmiddellijk aan 't herschrijven van enkele bladzijden. Juist die deelen schrapte hij
onmeedoogend, waar hij de vlucht van zijn fantasie had
onderbroken, om de feiten te beschrijven, zooals ze zich in
werkelijkheid hadden afgespeeld. Heel de omwerking
kostte hem juist twee uren en daarmee was het verhaal klaar
voor publicatie, frisch en gaaf als ieder van zijn vorige
boeken.
Op de vraag of zijn verhalen allen echt gebeurd zijn, geeft
hij nog een tweede antwoord.
Heel zeker, zegt Father Finn, zijn het nooit louter uitvindsels. Zij behouden steeds hun uitzicht van waarschijnlijkheid
en natuurlijkheid, waardoor de lezer als vanzelf geneigd is,
ze voor echt te verklaren. Ieder verhaal immers, om een goed
verhaal te zijn, moet steunen op de werkelijkheid. Allerlei
feiten en feitjes, hier en daar uit het stroomende leven opgevischt, de ontmoeting van een merkwaardigen jongen of
meisje, deze en nog duizend andere kleine gebeurtenissen
verwerkte zijn fantasie tot een levend geheel.
Als voorbeeld vertelt hij het ontstaan van een van zijn
meest beroemde korte vertellingen. Een schier onbeduidend
voorval in 't leven van een schooljongen uit Boston was zijn
vertrekpunt.
Zekeren dag, toen hij nog studeerde in Woodstock, klopte
zijn goede vriend, Father Macksey, bij hem aan.
- Wel, Father Finn, zei hij, ik geloof, dat ik voor U stof
heb voor een mooi verhaal.
En hij vertelde hem de volgende geschiedenis.
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Een jonge misdienaar uil Boston, die de zesde latijn volgde
aan 't college, was uitverkoren om als lichtdrager de middernachtmis te dienen, in de groote katholieke kerk van de stad.
Voor 't misdienen bestond er geen moeilijkheid, maar wel
voor 't opstaan. De jongen had goed lid kunnen zijn van de
club der zeven slapers, zoodat het geen kleinigheid was voor
zijn moeder, om hem in 't putje van den vriesnacht uit zijn
veeren te halen. Toch lukte het haar na veel schudden en
knijpen, en een soort bewerkingen, uiterst geschikt voor
't bijbrengen van drenkelingen. Zij kleedde hem aan en
zette hem moederlijk bezorgd op weg in de goede richting.
Zij was overtuigd dat hij nu klaar wakker was. Hoogstwaarschijnlijk was hij dat niet. Als een slaapwandelaar marcheerde hij door de donkere straten van Boston, tot hij aan een
hoog aristocratisch huis kwam, waar het licht in breede
vlakken op den marmeren stoep naar buiten viel. De jongen
beklom het bordes, terwijl hij in werkelijkheid de trappen
van de kerk meende te bestijgen. Toen hij zich voor de
gesloten ijzeren poort bevond, zocht zijn vinger droomend
naar den knop van de bel. Het geluid rinkelde stormachtig
door het stille huis. Twee- en driemaal herbegon het eentonige concert, alleen onderbroken door een kleine tusschenpoos, wanneer de jongen beneden van vinger verwisselde.
Eindelijk kwam een oude heer de trappen afgestommeld,
blazend van woede en drift
als een verbolgen kater. Met
het geweld van een stoommachine rukte hij de wijde deur
open en liet een vloed van
verwenschingen en half afgebeten vloeken in uiterst ver-,
sneld tempo, op het onschuldig
hoofd van den beduusden
jongen neerkomen. Deze stond
weldra klaar wakker nu, voor
het gedaver van deze doorgebroken katarakt en ollmid212

dellijk begon hij te zoeken naar een aannemelijke reden, om
zijn tegenwoordigheid aan den ouden heer te verklaren, die
in zijn trappelende woede, den jongen voorkwam als een
Indiaan op oorlogspad.
Tenslotte raakte de man, bij gebrek aan adem, den draad
van zijn verhaal kwijt, pauseerde even, juist genoeg om
onzen jongen vriend zijn kans te geven, en met zijn heldere
stem aan zijn verbolgen gastheer te vragen, alsof hij er
speciaal voor gekomen was :
- Zeg eens, Mijnheer, wat vondt gij in uw kous?
Daarop keerde hij zich met een vluggen ruk om, sprong
de trappen af en rende zonder om te zien naar de kerk, waar
hij weldra veilig en gerust op het rood gouden tapijt zat
voor 't altaar.
Deze episode bezorgde Father Finn de gelegenheid, het
verhaal te schrijven van The Wager of Gerald 0' Rourke, dat
een ontzaglijk succes heeft gekend en dat in Nederlandsche
vertaling, als titel kreeg: Tom's Weddenschap.
De misdienaar verandert echter in een zanger en de oude
heer loopt zijn kleinen vluchteling na. Zoo komt hij terecht
in de kerk, waar de middernachtmis juist een aanvang neemt,
met het stemmige lied van den kerstnachtvrede.
Innig geroerd door de zuivere alt stem van den kleinen
voorzanger, in wien hij zijn nachtelijken rustverstoorder
herkent, bekeert de man zich tot een nieuw leven; al had
hij in den vooravond nog zijn vrouw brutaal afgescheept, ctie
hem hetzelfde vroeg.
De grond van 't verhaal bleef dus wel onveranderd, al
werkte de fantasie van Father Finn het uit tot een spannend
geheel. Letterlijk bewaarde hij van de oorspronkelijke episode
alleen de onverwachte vraag van Gerald :
- Zeg eens Mijnheer, wat vondt gij in uw kous?
Father Finn liet zijn verhaal lezen aan een van zijn
vrienden en critici in Woodstock. Toen hij er mee klaar was
en het bij den schrijver terugbracht, vroeg deze hem wat
hij er van dacht.
- Wel, antwoordde hij, heel het avontuur staat mij bui21 3

tengewoon aan en heeft me werkelijk geboeid. Een passage
vind ik minder gelukkig.
En op de nieuwsgierige vraag van Father Finn, welke die
passage mocht zijn, haalde hij het antwoord aan van den
ontwakenden Gerald, tot den hoog opvlammenden ouden
heer: « Zeg eens Mijnheer, wat vondt gij in uw kous? »
Father Finn lachte hartelijk en vertelde aan zijn verbijsterden collega, dat dit de eenige woorden waren, die de
echte en levende Gerald 0' Rourke, in dien bewusten kerstnacht had uitgesproken.
Er moeten nog meer menschen voor dit antwoord perpleks hebben gestaan. Want één van onze Nederlandsche
vertalingen, meende speciaal op die plaats het verhaal te
moeten wijzigen en zij schreef: « Sir, met welk been zijt ge
uit uw bed gestapt?»
Al wie Claude Lightfoot heeft gelezen, herinnert zich vast
en zeker het einde van 't boek, waar de arme Claude een
gesprek afluistert van kerkdieven. Zij hadden het gemunt op
de gewijde vaten van een verlaten dorpskerk in de buurt en
zij bespraken koelbloedig, verscholen in den nacht, hun
heiligschennend plan.
Claude nam onmiddellijk een kranig besluit. Er bleef geen
tijd over, om nog iemand uit de buurt te waarschuwen. Hij
klom dus resoluut de kerk binnen, knielde eerbiedig neer op
de trappen van 't altaar en na een kort en vurig gebed opende
hij 't tabernakel, haalde met heiligen schroom de ciborie
uit het gouden huisje en knielde plechtig, zooals hij het dikwijls den priester had zien doen. Daarna nuttigde hij zeer
eerbiedig al de geconsacreerde hosties.
Toen kort daarop de dieven de kerk binnenslopen en met
de zoekende straal van hun lantaarn het altaar beschenen,
meenden zij een verschijning te zien. Voor het geopende
tabernakel zagen zij een jongen zitten in aanbidding ver··
zonken. De moedige Claude had zijn eerste H. Communie
gedaan en O. L. Heer gered 5.
Dit mooie verhaal vond zijn oorsprong in een studie van
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de moraaltheologie, waar gehandeld wordt over de verschillende gevallen, waarin een leek! de heilige species mag aanraken en zichzelf communiceeren.
Daarom blijft het een lastig te beantwoorden vraag, meent
Father Finn, als jonge lezers willen weten, of alle karakters
in mijn boeken geteekend zijn volgens 't werkelijke leven.
Want zoo ik « nee » antwoord, zegt hij, zullen er velen erg
ontstemd zijn en zoo ik « ja » antwoord, beginnen de twijfels
weer van voor af aan.
Tenslotte deed Father Finn als de meeste schrijvers. Zij
scheppen de helden van hun verhalen niet als loutere fictiebeelden, maar als personen van bloed en vleesch, zooals zij
langeren of korteren tijd in hun omgeving hebben geleefd.
Het is voor een schrijver even moeilijk en zelfs ondoenlijk,
om buiten alle leven om een natuurlijk karakter te teekenen,
als het lastig blijft voor een schilder, om zonder levend model
een menschelijk beeld op doek te brengen. Hij hoeft het niet
trek voor trek na te teekenen en de natuur slaafs te volgen
tot in de minste puntjes. Zijn kunst mag idealiseeren en van
gewoon-menschelijkheid mag hij schoon-menschelijkheid
maken. Hoe meer ziel en leven hij in zijn figuren weet te
leggen, hoe hooger zijn kunst zal staan.
Zoo ook droeg Father Finn een bepaald model-type in zijn
hoofd, wanneer hij den een na den ander, de helden van zijn
jongensverhalen uitportretteerde. Soms smolten er twee
of drie herinneringsbeelden samen tot één enkel. Dit was
onder meer het geval met Tom Playfair. Father Finn wilde
een jongen uitteekenen, die als vlaggedrager zou kunnen
voorop stappen in den stoet van de katholieke Amerikaansche jeugd. Daartoe koos hij uit het leven van werkelijk
bestaande jongens, al het beste, dat hem voor 't bereiken
van zijn doel 't meest geschikt leek.
Toch bleven er velen van zijn lezers, en vooral meisjes,
jacht maken op de oorspronkelijke helden. Zoo ontving de
schrijver op zekeren dag een brief in Cincinnati, van een
jonge dame, een van zijn congreganisten. Zij was haar vacantie in 't Westen gaan doorbrengen en nu stuurde zij hem
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dringend nieuws, omdat zij meende, dat het hem zeker veel
genoegen zou doen. En het deed hem ook werkelijk buitengewoon veel genoegen, want zij liet weten, dat zij een heele
tijd van haar vacantie had doorgebracht met de moeder
van Percy VVynn.
Alice Morrow, de heldin uit Sneeuwwitje lijkt zoo echt en
zoo natuurlijk, dat niemand er aan twijfelt, ofheel de geschiedenis werd geteekend naar een portret uit het leven. Toch
heeft de fictie ook hier een groot aandeel.
De figuur van Alice Morrow ontstond uit de samensmelting van twee gansch verschillende meisjes. Het eerste
huppelde door het leven, licht en blij als een vogeltje, met
een buitengewone en natuurlijke begaafdheid voor 't dansen.
Het tweede was 't dochtertje uit een arm, maar zeer braaf
huisgezin. Als de vader geen werk had, kon men in heel
Cincinnati geen voorbeeldiger en zachter echtgenoot en huisvader vinden. Maar als hij loon getrokken had, kon hij de
deur van de bars niet voorbij en kwam in den zondagmorgen
stomdronken thuis. Dikwijls stelde hij zich dan aan als een
beest en vergreep zich op ruwe wijze aan vrouwen kinderen.
Toch bleven beide meisjes braaf en eerlijk in hun strijd
om het bestaan.
De vrije bewerking verandert echter niets aan de waarachtigheid van Sneeuwwitje's geschiedenis.
- Kijk, zegt Father Finn, alles is even echt, als gij niet
vergeet, dat ik in al mijn verhalen een idealist wil zijn. Ik ga
nauwkeurig na, hoe jongens en meisjes praten, hoe ze leven
en spelen, wat ze denken, wat hen bekommert en verblijdt
en ik bewaar al die levende détails in mijn verhalen, om het
geheel zoo waarschijnlijk en zoo echt mogelijk voor te stellen.
Alleen denk ik er bij, hoe al die jongens en meisjes zouden
handelen, als ze nu eens ideale jongens en meisjes waren. En
hier rent mijn verbeelding vrij uit over alle wegen, tot zij
haar helden gevonden heeft.
- Tusschen slaafs copiëerend realisme en een buiten
en boven 't leven zwevend idealisme, bestaat er natuurlijk
een zeer breede middenweg, waar de jeugd lijkt te praten,
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zoo als zij praat en waar zij spontaan zichzelf uitleeft, zooals
zij 't ook doet in 't werkelijke leven.
- En juist zoo schrijven de groote artisten Thackeray,
Dickens en George Eliot en alle beroemde vertellers, die zich
een naam verwierven in 't rijk der fictie.
- Dat geeft ons geen valschen kijk op 't leven. Integendeel, een schrijver benadert dichter de werkelijkheid, naarmate hij juister het betere ik van den mensch beschrijft. Als
een jongen leeft op zijn best, zal hij ook een echt en waarachtig beeld uitstralen van zichzelf.
Father Finn bekent dat hij in zijn leven veel jongens en
meisjes heeft ontmoet, die zich allen moedig, vroom en zelfs
heldhaftig toonden, zooals de helden uit zijn verhalen.
Waarom zou hij dan de schoone daden niet beschrijven van
die jongens, toen zij leefden op hun best, zonder voortdurend
te wijzen op de kleine kanten van een groeiend jongensleven.
Van zoovelen toch wist hij heel zeker, dat ze met al hun
jeugdig idealisme en voortvarendheid streefden naar een
verheven en heldhaftig uitziende toekomst. Als vrije en
machtige vogels dreven zij op de goudbeglansde pennen van
hun romantische vleugels de zonne tegen, in een nieuw en
nooit ontgonnen land.
Hun écht leven, vol roekeloos en onstuimig idealisme,
reikte ver over de grenzen van de laag bij den grond levende,
te nuchtere menschen.
Father Finn trachtte de jeugd op te tillen en voorgoed voort
te stuwen op den glanzenden weg van een heldhaftig ideaal
en hij toonde in zijn verhalen de schoone mogelijkheden van
zoo 'n idealistisch opgevat leven. En terwijl vele groote en
wijze menschen het hoofd schudden, omdat zij meenden,
dat de fantasie van een droomcr zich wat al te ver van de
werkelijkheid waagde, greep de jeugd met nooit geziene
gretigheid naar deze boeken, waarin de besten steeds een
deel van zichzelf terugvonden en de anderen een vertrouwden weg en een sympathieken gids.
Zoo juist en zoo diep had Father Finn het jongenshart
weten te treffen, dat niet alleen de Amerikaansche jeugd in
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beroering kwam, als bij de prediking van den eersten kruistocht tegen de Saracenen, maar de jeugd van heel de wereld
las zijn boeken met eenzelfde enthoesiasme en met de
groeiende begeestering voor een allesveroverend ideaal.
Vanuit alle landen van Europa, uit Zuid Amerika en
Australië, van jongens en meisjes ontving Father Finn
brieven : bedelend om nieuwe boeken of meer vertalingen
en met nieuwsgierige vragen, voornamelijk van meisjes, naar
de gezondheid van Tom Playfair, Percy Wynn en andere
helden. Meestal omvatten zij enthoesiaste beschrijvingen en
eigen indrukken over 't gelezene, waarin zij '1 verhaal gedeeltelijk na vertelden, alsof Father Finn het nooit gelezen had.
Al deze sympathieke briefjes waren olie op het vuur van
zijn schrijvers hart en hij begon volop groote plannen te
smeden, tot de Voorzienigheid en zijn oversten er anders
over beschikten en hem naar de Sint Xaveriusschool stuurden.
Hier begon voor hem een nieuw leven, dat inzette met
een twaalfjarige verdorring van alle inspiratie.

2.18

VIII. -

CINCINNATI

Na deze beschouwing in vogelvlucht van zijn schrijversloopbaan, zullen we hem nu volgen in zijn stormachtige
en tegelijk vreedzame verovering van Cincinnati.
In Cincinnati besturen de Jezuïeten het Xaveriuscollege
met een grieksch-Iatijnsche en een hoogere handelsafdeeling,
plus nog een paar jaar universitair onderwijs. Vervolgens de
Xaveriusschool met alles samen, tien jaren middelbaar- en
beroepsonderricbt. De school hangt af van 't college en van
de parochiekerk van Sint Franciscus-Xaverius, eveneens
door de Jezuïeten bediend en zoo dikwijls vernoemd in de
boeken van Father Finn.
In de school bestonden twee afdeelingen, een voor jongens
en een voor meisjes. De eerste was toevertrouwd aan de
Broeders van Maria en de tweede aan de Zusters van Onze
Lieve Vrouw, terwijl een Jezuïet het bestuur van deze twee
departementen centraliseerde.
Toen Father Finn na zijn derde jaar noviciaat door den
Provinciaal naar Cincinnati werd gestuurd op dringend verzoek van den Rector van 't college, vermoedde niemand en
hij zelf allerminst, dat hij heel zijn verder leven in deze stad
zou werkzaam blijven.
Zijn bedrijvigheid bleef hier steeds veelvuldig en gevarieerd, als die van vijf collegas samen. En daar hij zich op en
top gezond voelde en sterk als een zwaargewicht kampioen,
zag hij tegen geen moeite op.
Toch mag een mensch nog zoo gezond zijn als hij wil,
wanneer hij te onstuimig aan 't werk gaat, blijkt dikwijls
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heel spoedig, dat een ietsje te veel, hoe klein ook, de maat
doet overloopen. Father Finn kon al zijn bezigheden inderdaad niet langer bijhouden en daarom werd hij voorIoopig
vrijgesteld van 't biechthooren in de kerk.
Toen hij echter een jaartje later van 't college verhuisde
naar de school, verscheen zijn naam opnieuw boven aan een
biechtstoel in de kerk en kwam er binnen de vijf-en-twintig
jaar niet meer vandaan.
Father Finn vond het biechthooren, 't lastigste en meest
uitputtende ministerie van heel zijn Jezuïetenleven. Wanneer het uren achtereen doorging, zooals het in de Xaveriuskerk geen uitzondering wa~, voelde hij zijn zenuwen als
vaneengereten.
De meeste menschen kwamen Donderdags of 's Zaterdags, in een onafgebroken rij, van drie uur af in den namiddag, tot 's avonds acht of negen uur. Het grootste getal van
zijn biechtkinderen herkende hij niet, buiten enkele uitzonderingen, die zich door een spraakgebrek of andere eigenaardigheid verraadden, zooals de kleine jongen, die immer trouw
zijn zonden beleed, aan den « H. Michaël, den zwarten engel I),
een meisje van een ja8r of tien, had het insgelijks op den
H. Michaël voorzien en veranderde den aartsengel in een
artsengel. Een jonge dame, van zijn congreganisten, begon
telkens halfluid te gichelen, wanneer zij na haar belijdenis
zegde: « dat is alles Father I). Tenslotte kwam er af en toe
een oude vrouw, die om haar voornemens kracht bij te zetten,
hartgrondig den duivel vervloekte.
Toch deed Father Finn zijn best, om voor allen een passend
en aanmoedigend woordje te vinden. En God weet hoeveel
zonden hij door zijn vriendelijkheid en beminnelijkheid
heeft voorkomen.
In zijn jongensboeken komt de Biecht op een eereplaat~
en vele van zijn verhalen bereiken rond dit sacrament hun
dramatisch hoogtepunt.
De Bekeering van Gussie Hooker zullen we immer blijven
rekenen tot een van ziin mooiste korte verhalen. Hierin
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wendt Tom heel de gamma van kinderlijk psychologisch
doorzicht aan, om zijn vriendje Gussie in den biechtstoel
te krijgen, te beginnen met jeugdige diplomatie tot geweld
toe. Hij wil het den bekeerling tevens zoo gemakkelijk mogelijk maken en cijfert bijgevolg gedurende verschillende
dagen, om het getal van Gussie's zonden zoo nauwkeurig
mogelijk te berekenen. Wanneer deze eindelijk zwicht voor
't aandringen van zijn vriendje, wijkt Tom geen stap van
zijn zijde en blijft als een geduldige waakhond op twee passen
van den biechtstoel zitten, biddend voor Gussie's duurzame
bekeering.
Hij had eveneens het geluk, in zijn school, het decreet te
mogen toepassen van de kindercommunie, door Pius X aan
de katholieke wereld geschonken. Bij die gelegenheid bereidde hij 600 jongens en meisjes tegelijk voor, met een ongeëvenaard begrip van het kinderhart, zooals hij alleen dat kon l.
EEN BENOEMING DIE GEEN SINECUURTJE WAS.

Wat hem echter dit jaar in Cincinnati nog het meest
verraste, buiten zijn benoeming tot schrijver, was zijn aanstelling tot directeur van de vermaarde jongedames congregatie. Deze vrome vereeniging werd algemeen beschouwd,
als een van de bloeiendste werken van Sint Xaveriusparochie
en zoolang er buiten de kerk van de Jezuïeten geen congregaties bestonden, sloten zich zelfs vele meisjes uit andere
stadswijken aan.
Father Finn had echter aan deze opvolging geen gemakkelijk karweitje. Zijn voorganger Father Kuppens, een oud
missionaris, had al zijn krachten, die hem nog van een
geknakte gezondheid restten, besteed om deze vereeniging
stevig op te bouwen. Twee, drie jaren werkte hij er aan met
volle kracht, want Father Kuppens was een merkwaardig
man en al wat hij aanpakte gebeurde met hart en ziel. Kromgetrokken van de rheumatiek besteedde hij heel zijn tijd aan
de congregatie en wanneer de pijn hem 's nachts wakker
hield, zette hij hee1e plannen in elkaar, waarmee hij hoopte
de leden steeds op hooger geestelijk peil te brengen.
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We mogen er bijgevolg niet aan twijfelen, dat de dames
zich buitengewoon gevleid voelden met zoo 'n directeur. En
wat hielden zij allen ontzaggelijk veel van hem! Beter nog
dan gehechtheid, zouden wij het toewijding kunnen noemen
en zonderling genoeg, erkenden zij tegelijk in hem den
meester, die men dienen moest in vreeze en ontzag. Kortom,
zij leefden volgens de gulden spreuk uit de H. Schrift :
« De vreeze des Heeren is 't begin der wijsheid ».
Father'Kuppens regeerde het jonge volk met vaste hand en
scherpen blik. Hij wist wat hij wilde en voor de congregatie
waren zijn wenschen wet. Hij dacht gewoonlijk ook zeer lang
na over de zaken, waar hij iets mee te maken had, maar was
de beslissing eenmaal gevallen, dan vermocht heel de congregatie in slagorde geschaard, hem niet meer van zijn spoor
te brengen.
Eigenlijk vond men in hem een vreemde mengeling van
tegenstrijdige hoedanigheden. Hij was inderdaad van zoo 'n
uitzonderlijke toewijding voor zijn werk, dat alle leden met
hem dweepten en tegelijk ging hij zoo stug te werk in al wat
hij aanpakte, dat buitenstaanders, die alleen op het uiterlijk
afgingen, een uitgesproken geval van terreur-bestuur meenden te herkennen.
Niet te verwonderen, dat geen enkele van de honderde
jongedames het eens was met den Provinciaal, toen deze
Father Finn aanstelde als opvolger van Father Kuppens.
Zeer ernstige bezwaren konden zij tegen den nieuwen directeur niet laten gelden, tenzij dit ééne, wa: r niet tegen te redeneer en viel, zij wenschten Father Kuppens te bewaren als
bestuurder en niemand anders in zijn 1)laats te zien.
De oversten kwamen echter niet terug op hun benoeming
en hoe de dames zich ook verweerden en zich op allerlei
vernuftige wijzen ontevreden toonden, het besluit bleef
gehandhaafd.
Veel kon Father Finn niet in zijn vourdeel laten gelden,
tenzij een retraite, die hij nu twee maand geleden had ge··
predikt voor de congregatie en waar i!iIc leden met veel
genoegen aan terug dachten.
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De nieuwe directeur nam echter onmiddellijk zelf het
stuur in handen en liet de zaak niet lang op haar beloop.
Onzekerheid kon de verhouding alleen vertroebelen en in de
meening, dat de korte pijn de beste was, greep hij met matadoren moed den stier bij de horens.
Wanneer cr inderdaad zoovele moderators strandden in
een dergelijke onderneming, meende hij, lag dat meestal
aan een foutieve contactname, met de leidende grootheden
van zoo 'n modern damesconvent.
Hij begaf zich dus eerst naar den Rector, om enkele
noodzakelijke toelatingen, als een patent van zijn nieuwe
macht.
Father 0' Connor, die hem aangesteld had, weigerde hem
niets, van al hetgeen hij hem in zijn hoedanigheid van overste
kon toestaan, om zijn « pak » en zijn prestige op de congreganisten te verstevigen. Zoo mocht hij voortaan, waar en
wanneer het hem goeddacht, zieke leden bezoeken, huwelijken inzegenen of de Mis zingen bij hun begrafenis.
Met deze volmachten gewapend greep Father Finn naar
hoed en jas en trok de stad in, om den leeuw in zijn eigen
kooi te gaan bestoken.
Zijn eerste bezoek gold de prefecte : een pootige jonge
dame, door Father Finn humoristisch uitgeteekend in den
persoon van Miss Lily Mc Cabe.
Een typische scene getrokken uit Een kranig Kereltje, zal
ons een staaltje geven van de ongeëvenaarde handigheid, die
Father Finn in den persoon van Father Carney gebruikte,
om bij zoo 'n dames gelijk te halen.
De bestuurder had besloten mee te doen aan den wedstrijd van den « Starboard » voor 't winnen van een piano. De
congregatie had haar hulp toegezegd. De eerste dag echter
was er al herrie tusschen de jongedames, die op het bureel
een ongewone en buitenissige drukte maakten en Michaël,
eerste privaat secretaris van Father Carney.
De prefecte vroeg daarop een audiëntie aan bij den moderator, om haar beklag te makcn.
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- Hoor eens, Father, begon Lily, ik zou eens willen
weten, wie hier eigenlijk de baas is.
- Ik dacht, antwoordde Father Carney voorzichtig, dat
ik het was.
- Jawel; doch als u er niet is, wie voert dan het bevel?
- O! is er al ruzie geweest?
- Nog niet, maar ze zal spoedig uitbarsten, en wel door
de schuld van dien bureeljongen.
- Michaël?
'- Ja, Michaël. Vóór ik toekwam heeft hij verscheidene
meisjes aan 't werk gezet en haar zijn bevelen gegeven. Enkele
minuten geleden heeft hij Jane Sullivan doodc1ijk beleedigd.
- Is dat waar? Wat is er voorgevallen?
- Jane meende haar lokken op te binden en vroeg hem
naar een spiegel. Hij antwoordde haar, dat het oogenblik te
ernstig was, om van spiegels te spreken, dat ernstige lui meer
aan hun werk dan aan hun aangezicht dachten en hij eindigde met haar den raad te geven eens buiten te gaan kijken
of zijzelf daar niet was.
- Heeft zij dien raad opgevolgd?
- Neen, zij heeft enkel haar voorhoofd gefronst en heeft
voort biljetten geknipt.
- En is dit Michaël's schuld in gansch zijn omvang?
- 0 neen; links en rechts deelt hij bevelen uit. Toen ik
even stopte om te telefoneeren, keek hij mij aan en zei mij
vlak in 't gelaat, dat ik mijn tijd verprutste. Ik stond zoo
verbaasd, dat ik niets heb kunnen antwoorden. Als hij me
nog zoo iets in 't aangezicht slingert, leg ik hem over mijn
knie.
Het was geen ijdel snoeven: Miss Lily Mc Ca be was lichamelijk en zedelijk in staat haar bedreiging ten uitvoer te
brengen.
- Ik bemerk, sprak Father Carney, dat u Michaël
Desmond niet goed kent.
- Ik verlang er ook niet naar, antwoordde Lily wrang.
De prefecte van een vechtersras, zag er uit als een kapitein.
Somberheid lag op haar gelaat.
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- Dat is omdat u hem niet kent. Heb ik u al gezegd, dat
het idee om aan den wedstrijd deel te nemen, eigenlijk van
Michaël uitgaat?
- Toch niet waar!
- En hij heeft er zich steeds mee bezig gehouden. Ik wed
dat hij verleden nacht geen twee uur geslapen heeft en toch
was hij van morgen op post om de Mis van zeven uur te
dienen.
- De arme jongen! De uitdrukking van somberheid was
weg : Lily's gelaat straalde al van sympathie.
- De jongen zit vol wilskracht. Hij is er meer op uit den
wedstrijd te winnen, dan ik zelf. Waar er wilskracht is, is er
ook gemakkelijk wrijving. Jullie zullen wel niet in slaap
vallen, waar Michaël bijstaat.
- Ik begin te begrijpen, sprak Lily met een glimlach.
Lily was steeds uit één stuk, zoo in gramschap als in genegenheid.
- Ik geef toe, ging de doortrapte bestuurder verder, dat
Michaël soms een ietwat bitse taal gebruikt en gaarne den
baas speelt. Doch alles wel ingezien, is het niet beter een
flinken krachtdadigen bureeljongen bij de hand te hebben,
dan een van die gewone, achtelooze slungels, die er slechts
op uit zijn het werk zooveel mogelijk links te laten liggen?
- U hebt gelijk, Father.
- En let wel : Michaël doet dit werk uit vrijen wil. Hij
moet slechts op het bureel zijn van acht tot vier. Vandaag is
hij gekomen om zeven uur en gebleven tot half zes; en daar
is hij alweer terug. In feite is Michaël een van de kostbaarste
vrienden van de congregatie.
- 't Is waar, sprak Lily. Ik zal hem met Kerstmis indachtig zijn ...
- Michaël, riep de eerwaarde diplomaat, kom binnen.
Nu, mijn jongen, dit is Miss Lily Me Cabe, prefecte van de
jongedames congregatie.
- Geef mij de hand, Michaël, riep Lily geestdriftig. Zij
legde wat te veel van die geestdrift in haar handdruk.
- Ai, schreeuwde Michaël. Aangenaam, Miss.
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- Michaël, Miss Mc Cabe zal 's avonds hier toezicht
houden over 't werk der jonge meisjes.
- In orde, Father.
- En als je de baas wil spelen, werk het dan maar uit
op kleine Eva.
- 0, wie zegt er dat ik den baas wil spelen? antwoordde
Michaël. Die meisjes kwamen hier dezen avond en ik heb ze
aan 't werk gezet, dat is al.
- Ik vind dat Michaël goed gedaan heeft, zei de prefecte.
- Heb je aan niemand gezegd eens buiten te gaan kijken
of ze daar niet was?
- Dat was maar om te jokken.
- Wel, mijn jongen, wees beleefd tegenover iedereen.
Een nette jongen eerbiedigt alle meisjes, zelfs zij, die geen
half uurtje kunnen blijven, zonder om een spiegel te vragen.
- Michaël en ik zullen de handen in elkaar leggen, sprak
Lily. Hij is juist de knaap dien we noodig hebben. Geef me
nog een hand, Michaël.
- Niet noodig! zei de voorzichtige jongen.
Beiden gingen buiten als broer en zus. Miss Mc Cabe was
binnengekomen om haar gezag te verdedigen. Zij ging buiten
volkomen tevreden, ofschoon de zaak maar half geregeld
was. Father Carney was soms wel een diplomaat 2.
Dit voor de prefecte.
De overige bestuursleden, waar Father Finn op dien
bewusten namiddag mee kennis maakte, waren zoowat van
't zelfde kaliber en de besprekingen verliepen alles behalve
op vlotten conversatietoon.
Toen zij gemerkt hadden, dat haar protest niet veel hielp,
gebruikten zij de taktiek uit haar kinderjaren en zij zwoeren
bij hoog en bij laag, dat zij er verder de brui zouden aan
geven en eerder haar naam zouden doen schrappen van de:
lijst, dan nog een vergadering mee te maken zonder Father
Kuppens.
Father Finn liet de storm eerst wat uitrazen en steunend
vervolgens op haar trouw aan Father Kuppens en aan dfe
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congregatie, kreeg hij ze allen waar hij ze hebben wilde. Hij
liet ze beloven niets te ondernemen voor 't eind van de
vacantie. Zoo beschikte hij over vier volle maanden, naar
zijn gedacht meer dan genoeg, om alle meisjesharten over
haar droefheid heen te helpen, bij 't afscheid van haar vorigen moderator gewekt.
De toekomst bewees glansrijk de juistheid van zijn psychologischen flair. Slechts één meisje zette haar wil door,
bood ontslag aan en smeekte een maand later, met tranen
in de stem, om weer opgenomen te worden.
Natuurlijk werd er gedurende de eerste maanden, nog
menige donkere blik gewisseld, af en toe vergezeld van een
minder poëtisch krachtwoord.
Toch begon heel het zaakje weer naar hartelust te draaien,
omdat de dames weldra in haar hart en tegelijk ook onder
elkander moesten bekennen, dat ze dit keer bij den ruil niet
verloren hadden, alleen belette hen haar waardigheid er zoo
gauw voor uit te komen, tegenover haar nieuwen moderator.
De eerste maanden keken zij de kat geducht uit den boom
en Father Finn wist heel goed, dat ieder van zijn woorden en
daden druk besproken werden in de kletskransjes van Pioneerstreet, Baumstreet en omliggende. Hij voelde zich in die
dagen als een man onder politietoezicht.
Na twee jaren, waarin de congreganisten met al haar
belangen en miseries, bij haar nieuwen directeur terecht
gekomen waren, had deze volkomen 't vertrouwen van allen
gewonnen. Nu kon de congregatie opnieuw starten met bolle
zeilen. Niets zou voortaan haar zekeren koers naar een
vruchtbaar succes nog hinderen. Meer dan vijf-en-twintig
jaar, tot aan zijn dood bleef Father Finn directeur. De congreganisten waren verdeeld over talrijke secties, waar zij in
een speciale activiteit, haar katholieke-actie geest konden bot
vieren.
In ZiJn beste Jaar zien we zoo een paar secties aan
't werk, o. a. de bloemenafdeeling, de sectie voor ziekenbezoek en de eucharistische sectie of de « Dames van het
H. Sacrament » zoo als ze zichzelf plechtig noemden, waarvan
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de leden zich uit eigen vrije beweging, tot de dagelijksche
Communie verplichtten.
Velen gingen de arme menschen thuis opzoeken en niemand beter dan Father Finn kende de ellende van de grootstad Cincinnati. Ontelbaar is het getal noodlijdenden, werkloozen en schamele armen,
die bij hem hun miserie kwamen klagen. En in zijn hulp
aan deze menschen, geleek
hij veel op Dr. Carl Sonneschein van Berlijn.
Vanuit zijn bureel belde
hij onmiddellijk een van zijn
talrijke vermogende vrienden
of congreganisten op, al naar
gelang de gevraagde hulp en
nooit ging er een arme uit zijn
kamer weg, zonder troost en
betrouwen op een betere toekomst.
Sneeuwwitje is het levensechte verhaal van een arme
familie, die door de goede zorgen van de congreganisten en haar
moderator, zegevierend de nijpendste ellende te boven komt
Ieder jaar op 4 Juli richtte de congregatie eveneens een
picnic in, voor de weeskinderen van de stad. De organisatie
kwam natuurlijk voor rekening van den directeur, die e':
ieder jaar iets fijns van maakte 3.
Father Finn wist, dat hij voortaan in alle omstandigheden
op zijn congreganisten mocht rekenen en hij was knap
« business man » genoeg, om haar hulp naar waarde te
schatten. Ook, wanneer hij tot bestuurder van de Sint
Xaveriusschool werd gepromoveerd, was zijn eerste vraag
en dringende wensch, dat hij moderator zou blijven van de
jongedames congregatie. Dit leek hem het beste middel
om alle tinancieele moeilijkheden van de school atäoende
te bestrijden en voorgoed uit den weg te ruimen.
De komende jaren zouden, boven ieders verwachting, deze
redeneering gelijk geven.
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Father Finn kende heel gauw zijn Pappenheimers beter,
dan de dames zichzelf kenden. Zoo herinnerde hij zich later
met veel genoegen een gesprek, waarin een van de oudste
leden hem had willen waarschuwen, voor de geheime kronkelingen in 't vrouwenhart. Zij vatte tenslotte heel haar
speech samen in twee lapidaire orakelzinnen : « Het lijken wel
kuikens, maar in werkelijkheid zijn het katten. Wacht maar
en u zult ze wel leeren kennen. »
En Father Finn wachtte en keek uit zijn oogen en leefde
mee met al zijn congreganisten in wel en wee, in voorspoed
en tegenspoed, in ziekte, droefheid, miserie, armoede,
vreugde, rijkdom en gebrek; nooit zijn ze hem tegengevallen of hebben ze hem ontgoocheld.
Door zijn levendige herinnering aan zijn moeder en tantes,
had hij een zeer hoogen dunk en eerbied voor de vrouw
opgevat en nooit hebben de meisjes en dames, w.amlce hij
in zijn congregatie kennis maakte, hem teleurgesteld of zijn
verwachtingen beschaamd.
Natuurlijk heeft hij ook vrouwen ontmoet, die zich
bedronken en schandelijk misdroegen, maar hoe dikwijls
lag de schuld dan niet aan een verwaarloosde opvoeding of
aan de moderne en verheidenschte samenleving der Amerikaansche grootsteden, die geen steun beteekent VOM verlaten
en arme meisjes, maar een lokkenden ondergang.
Des te scherper zag hij bijgevolg het verschil tusschen deze
verloopen en vroeg verlepte jeugd en de VrOffi'2 fáschheid
en gezonde bloei kracht van zijn trouwe congreganisten. Dae
meisjes droegen allen iets in zich van de maagddijke onverwelkbaarheid van Maria zelf. Als vrucht van hlaf liefje voor
Onze Lieve Vrouw straalden zij reeds hier op aarde een
weerglans uit, van het eeuwig goddelijk moedersch3p.
Na twee jaar, steeg het ledenaantal met veertig procent
en werd het duizendste lid ingeschreven. Later hrokkelde
dit recordcijfer weer lichtelijk af, toen cr in de buurt een
nieuwe parochie werd gesticht en S. XavcIius ecn paar
huizenblokken verloor. Daarbij kwamen sommige pastoors
uit de stad op het schitterend idee, ook een congregatie op te
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richten in hun parochie. Eerlijkheidshalve mogen wij niet
getuigen, dat hun inzicht, in den beginne, zuiver was op den
graat. Zij werden vooral aangelokt door het succes van
Father Finn, toen zij bemerkten, wat een hulp zoo 'n damesvereeniging beteekende voor 't parochiewerk.
Tenslotte veroverden banken en bureelen meer en meer
het kwartier van St. Xaverius, zoodat vele families een
woning moesten kiezen in een andere wijk.
Toen Father Finn, kort na zijn kersversche benoeming tot
moderator, nog niet heelemaal van zijn verwondering was
bekomen en heel zachtjes en voorzichtig met zijn voelhorens
rondtastte, om niemand te kwetsen, vond hij op zekeren
morgen een brief van den Provinciaal op hem wachten, met
het nieuws van zijn aanstelling tot directeur van de Xaveriusschool.
DE TALENTEN VAN DEN NIEUWEN BESTUURDER.

Dit was het antwoord van zijn overste op zijn rekest, om
afstand te mogen doen van zijn mooi en schrijverstitel en
weer terug een plaatsje te krijgen aan een of ander college.
Om z66, na een druk schooljaar, toch voldoende vrijen tijd
over te houden, voor 't neerpennen van een verhaal.
Het schooljaar liet inderdaad aan drukte niets te wenschen
over en dit was voorzien in 't programma. De vacantie verliep
echter niet minder druk, wat den nieuwen directeur in den
beginne lichtelijk ontstemde en wreveltg maakte. Hij had
toch collegewerk gevraagd, om zijn vacantie vrij te hebben.
En jawel, van 't eerste had hij liefst de volle maat gekregen,
daarin bestond voorloopig nog geen krimp. Maar het tweede,
waar het op aankwam, schoot er totaal over.
In plaats van verhalen te schrijven, moest hij minstens
een volle week na de prijsuitdeeling, bundels papieren met de
waardecijfers en de punten van de jongens en de meisje:;
contro1ceren en in orde brengen. Deze spannende bezigheid
wisselde heel geschikt af met prettige bezoekjes aan de spreekkamer, waar vaders en meestal moeders, hun veelbelovende
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zoontjes en dochtertjes aan de goede zorg van Father Finn
kwamen aanbevelen.
Tusschendoor richtte hij ook een picnic-uitstap in voor
de congregatie en 't moet gezegd, dat het hier een uitmuntende en onovertroffen specialiteit gold van den nieuwen
moderator. Daarbij gaf hij iedcr jaar in Juli of Augustus
een achtdaagsche retraite in een befaamd nonnenklooster
en moest daarna nog acht dagen uitsparen voor zijn eigen
retraite.
Eindelijk liet hij iedere vacantie in zijn school wat veranderen of verbouwen en deze zorg stond hij niet gaarne aan
anderen af, omdat hij erg op kunstige en fijne afwerking
gesteld was.
Twaalf jaar achtereen heeft hij het zoo volgehouden,
onafgebroken tobbend aan de werf, van September tot
September, zonder ooit vacantie te nemen. Wie kan het
daarna nog verwonderen, dat zijn verbeelding dor en droog
werd als een wandelstok en zijn pen « prozaïsch als een
geschilderd schip op een geschilderden oceaan ».
Toen hij tot directeur benoemd werd, bespeurde hij
onmiddellijk in de school een paar onvolmaaktheden, die
hem minder goed bevielen.
Het nieuwe klassengebouw stond hem best aan, met
ruime, lichte en luchtige lokalen, sober doch artistiek versierd en gemeubeld. De leerlingen voelden zich prettig in
zoo 'n klas en de gezellige atmosfeer bevorderde voor meer
dan de helft, tucht en onderwijs. Maar met de vierde verdieping was het heel anders gesteld. Hier had de architect
over heel de lengte en de breedte van de school een immense
ruimte vrij gelaten, zonder dat iemand gissen kon, waarvoor
zoo 'n verlaten woestenij moest dienen. Daarbij ontbrak
er warmte, water en licht, terwijl de tegels los in den vloer
lagen.
Toen Father Finn deze ruimte zag, droomde hij onmiddellijk van een mooie zaal en deze droom liet hem niet meer
los. Zijn Rector cn zijn Provinciaal waren echter minder
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enthoesiast, want zij schrikten terug voor deze extra uitgaven, nu de financies van de school in normale jaren reeds
zooveel zorgen gaven aan hun beheerders. Het duurde twee
jaar, voor Father Finndezoo begeerde toelating kreeg, op voorwaarde, dat hij zelf voor 't dekken van alle kosten zou instaan.
Onmiddellijk begon hij plannen te keuren en te wijzigen,
hield urenlange conferenties en technische besprekingen
met architecten, meubelmakers, garnierders, houtbewerkers,
electriciens en leveranciers van allerlei onmisbare en onverslijtbare artikels.
Over de financies mocht hij voor 't oogenblik niet klagen.
Naarmate hij geld noodig had om het uit te geven, kwam het
binnen. Daar zorgden zijn vele vrienden en trouwe congreganisten voor.
Zekere dag kwam zijn beste vriend, Sir Nicholas Walsch,
hem een bezoek brengen, om even een kijkje te nemen bij
den vooruitgang der werkzaamheden.
Father Finn had de groote zoldervlakte verdeeld in drie
gelijke porties, ruim genoeg om drie zalen naast elkaar op te
trekken. Eén er van, was ongeveer klaar. Toen Mr. Walsch
den toestand even overschouwd had, zei hij tegen Father
Finn met zijn gewoon flegme :
- Heel goed, heel goed, maar je moet die twee andere
zalen ook maar vlug laten bouwen, met glijdende portières
tusschenin, zoodat de drie dooreenloopend één prachtige
feestzaal vormen. Ik zal straks een check sturen. Adieu oude
vriend, na afloop kom ik nog wel eens kijken.
En zoo hield Father Finn enkele zeer goede vrienden in
reserve, voor buitengewone aangelegenheden. En zij waren
allen zeer blij hem te mogen helpen.
Soms stelde hij zich wel eens de vraag, die hij zijn held
Lucky Bob in den mond had gelegd :
- Wat heb ik toch gedaan, dat alle menschen zoo vriendelijk voor mij zijn?
En alle menschen antwoordden :
- Gij zelf zijt goed en vriendelijk voor ons als niemand
anders.
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Toen de drie zalen tot in de puntjes keurig en kunstig
afgewerkt waren, zonder een cent schuld te maken, werden
er regelmatig parochiefeestjes ingericht : bridge-drives,
tooneel-, film- en muziekavonden gegeven, alles op gezellige,
ongedwongen, los-Amerikaansche wijze, zoodat zij weldra
onmisbaar bleken in 't bedrijf van de school.
Father Finn, die vroeger uitsluitend collegewerk had verricht, zag zich hiermee opeens en voorgoed verplaatst in
't drukke parochieleven. Over de duizend kinderen van
St. Xaverius en omliggende, zoo jongens als meisjes, waren
nu aan zijn zorg toevertrouwd. Samen met de financieele
verwikkelingen, die steeds aan zoo 'n inrichting vast zitten.
Al had Father Finn zich vroeger nooit om financies bekommerd, toch begreep hij er genoeg van, om het jaarlijksche
deficit, dat de school maakte, uit het grootboek te kunnen
aflezen. In 't begin voelde hij zich totaal vreemd en onwennig te midden van al die rekenzorgen. Daarbij bewaarde hij
uit zijn jeugd een zeer slechte herinnering en als 't ware
een natuurlijken afkeer voor problemen met één of meer
onbekenden. Al dat gecijfer was meer dan een nieuwe werkzaamheid, het kwam hem voor als een nieuw leven.
Toch had hij genoeg zin voor werkelijkheid om te begrijpen, dat men zonder geld alleen luchtkasteelen kan bouwen
in deze wereld. En al had hij zich op school een zeer middelmatig cijferaar getoond, in zijn later leven bewees hij een
ongeëvenaarden flair te bezitten voor financie.
Een van de eerste dagen na zijn benoeming vatte hij het
kasprobleem aan, berekende op zijn manier inkomsten en
uitgaven en ging tenslotte eens rustig de situatie zitten
overdenken.
De kinderen van de school hoorden meestal thuis in
weinig gefortuneerde families, gewone of gespecialiseerde
arbeiders met een talrijk huisgezin en bureelbedienden met
een laag inkomen, veelal Italiaansche oflersche inwijkelingen.
De kinderen betaalden doorgaans vijf-en-twintig cent per
maand, als schoolgeld. Terwijl velen niets betaalden, omdat
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de vader ofwel niets ofwel amper genoeg verdiende, om met
zijn familie niet van honger te sterven.
De Zusters van O. L. V., die het onderwijs in de meisjesklassen op zich hadden genomen, boden jarenlang edelmoedig en gratis haar diensten aan.
Niet te verwonderen, dat een school met zoo 'n pover
inkomen, zwaar op de parochie drukte.
VAN DIRECTEUR TOT FINANCIER.

Als gevolg van deze sombere beschouwingen, kwam het
idee bij Father Finn op, de school... vrij te maken en de
welstellende katholieken uit de parochie en zijn vrienden
aan te spreken, voor 't vullen van de putten. Hij begon onmiddellijk met 't beleggen van vergaderingen, waarop hij
de moeilijkheden van de school uiteenzette en waarop hij
't terrein effende voor meer zakelijke besprekingen.
Hij riep bijeenkomsten samen van mannen, bijeenkomsten
van vrouwen, bijeenkomsten van uitgelezen vrienden en
menschen van ondervinding. Hij debateerde met Jezuïeten
op 't college en in de pastorie over 't zelfde onderwerp.
Hoe meer menschen hij in zijn plan betrok, des te uiteenloopender werden de meeningen.
Tenslotte resumeerde hij de diverse besluiten als volgt.
Sommigen, de minsten, toonden zich enthoesiast voor het
voorstel. Een ander deel wikte met uitgemeten preciesheid
het voor en het tegen, en kon niet tot een besluit komen.
Nog een derde minderheid waagde er een voorspelling op.
Zij oordeelden, dat zoo 'n onderneming wel een paar jaar
succes kon hebben, omdat het iets nieuws was, maar eens
uit de mode zou het beslist eindigen met een fiasco. Zoo
ongeveer dachten de meesten er over en alles wel beschouwd,
leek het ook de meest waarschijnlijke gang van zaken.
« Dus het plan maar opgeven? »
Wie zoo praatte kende Father Finn niet. Hij had de noodzakelijkheid van een verandering ernstig overwogen en hij
had de mogelijkheid van een vernieuwing ingezien, al leek
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die aan velen nog zoo problematisch. Daarbij voelde hij zich
jong, zelfs roekeloos en beschikte eveneens over een flinke
dosis lef. Daarom zette hij zijn plan dool', al zou hij er alleen
voor staan. Al diende hij zich daar nil~t ongerust over te
maken, want hij telde vele vrienden.
Hij begon met een schoolcomité samen te stellen, bestaande uit vier leden, met hem zelf als moderator : allen
fijne gentlemen, stevige katholieken en niet minder soliede
zakenmenschen. Met zoo 'n comité kon de school gerust
den komenden strijd voor 't bestaan aanbinden. De eerste
twee à drie jaren brachten zware problemen mee, maar
wanneer zij ze met hun vijven aanpakten, bleef er niet één
onopgelost.
Ieder werkte in zijn milieu, om de school zoo flink mogelijk op dreef te helpen.
Father Finn zelf legde zich in die dagen speciaal toe op
't brieven schrijven. Al wie hij in de parochie of ook daarbuiten in staat achtte, om een steentje bij te dragen voor de
nieuwe onderneming, ontving van den directeur een persoonlijk schrijven. Zijn brieven overtroffen in directen en
pakkenden stijl alle prospectussen, rec1amebiljetten en advertentiebladen, waar de Amerikanen zoo buitengewoon knap
in zijn. Het succes bleef ook niet uit. De menschen konden
al evenmin weerstaan aan zijn brieven, als aan zijn persoon.
De nieuwe school, uitgebreid, verfraaid, moderner ingericht vroeg een ruimer beschikking over kapitaal, dan de
vorige inrichting, die jaarlijks vijf duizend dollar aan de
kerk had gekost.
De nieuwe directeur had daarbij nog een paar extra leerkrachten in dienst genomen, hij had ook de wedden verhoogd
van heel 't personeel en veel nieuw materiaal aangekocht
voor aanschouwelijk en technisch onderwijs, zoodat van nu
af aan de begrooting voor ieder jaar, mocht geraamd worden
op een minimum van negen duizend dollar.
Het was dus zaak, die som ieder jaar bij elkaar te krijgen
en zoo van buitenaf beschouwd leek het geen kleinigheid.
Father Finn riep zijn congregatie ter hulp en de jonge
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dames) nu zij zich onmisbaar hoorden noemen, voelden zich
zoo aangenaam in haar ijdelheid gestreeld, dat zij tot het
succes van deze onderneming alle zeilen bijzetten.
De meesten, ja allen, die het geld eenigszins missen
konden, lieten zich inschrijven als lid van den schoolbond,
waardoor zij zich tot een maandelijksche bijdrage van vijf
en twintig cent verplichtten. Hiermee was haar samenwerking en vindingrijkheid echter niet uitgeput. Zij vonden
zelfs met één slag en zonder mislukkingen de juiste formule,
toen zij in de prettige zalen van de school, wekelijksche
partijtjes inrichtten van bridge-drive, king, whist en andere
spelen, terwijl een vast procent van de winst ten goede kwam
aan de school. De congreganisten zorgden bovendien voor
een keurige en nette versiering van de zaal, voor passende
gramophoon of piano muziek, terwijl de vriendelijkste meisjes
een rijkelijk voorzien buffet bedienden, waar de moeilijkste
dames en heeren, steeds hun geprefereerd merk bonbons
of hun eenig geurend pakje sigaretten voorradig vonden.
Deze avondjes begonnen in 1901, gingen na den dood van
den stichter in 1928 in eenzelfde succesvol tempo door, zoo
buitengewoon vielen zij in den smaak van de menschen uit
de Xaveriusparochie. Zij liepen van eind September tot
't begin van den Advent, na Kerstmis herbegonnen ze tot
aan den Vasten en gingen dan weer door vanaf Paschen tot
aan de groote vacantie. Op die manier leerden de menscheE
ook metterdaad de boetetijden van de Kerk eerbiedigen er.
het genoegen van hun avondpartijtjes dubbel waardee ..
ren.
Verder richtte de congregatie jaarlijks een fancy-fair in, di.;
duizenden dollars voor de school heeft opgebracht. Aan
mensehen om geld uit te geven ontbrak het nooit en als di~
er waren, zorgden de congreganisten wel voor een mooi
inkomen. De naam van Father Finn en zijn school bleven
daarbij door hun sympathieken klank, de beste reclame in
heel de stad.
In De diamanten Ring vinden wij een beschrijving naar het
leven, van de gezellige drukte en de Amerikaansche belang-
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stelling die er heerschte. Het pleit ook voor 't psychologisch
doorzicht van den moderator, die nauwkeurig wist, hoe de
menschen op een fancy-fair dachten en voelden.
(< Het was niet zoo gemakkelijk om zich een weg te banen
door de menigte. Er was een rad van fortuin rechts, een rad
van fortuin links en de menigte golfde daarrond en daarachter; velen hadden koopjes in de hand; velen waren bezig
er zich aan te schaffen; kleine jongens liepen in den weg;
een heer, die haast had om op zijn bureel te komen, stond
omringd van een kring lachende meisjes die elk op haar
beurt wachtten om hem haar boekje aan te bieden; vijf of
zes jonge mannen trachtten glimlachend te ontsnappen aan
een ijverige oude dame, die hen wilde overpraten en overtuigen, dat het zijden kleed, dat zij te verloten had, een
leemte in hun leven zou vullen - dit alles maakte van een
voorwaartsche beweging een zaak, die waakzaamheid en
beslistheid vergde. »
(< Wanneer men zoo 'n bazar bezoekt, is het slechts de
eerste stap die kost. Eens dat men besloten heeft te gaan, eens
dat men het geld, dat men er voor over heeft op zij heeft
gezet - en sterk is de wil, en gewapend met driedubbel
staal is hij, die de vooropgezette grens niet overschrijdt, is de rest één en al vroolijkheid en pret. Zoo men zich overtuigen wil, dat het beter is te geven dan te ontvangen, hoeft
men slechts een liefdadigheidsbazar te bezoeken. Mannen
en vrouwen betalen hooge prijzen voor dingen die ze niet
noodig hebben en kakelen daarna over de buitensporigheid
er van; zij zijn bijzonder gelukkig als zij iets betaald hebben
om niets te krijgen, en zijn bovenmate verrukt als ze moeten
geld leenen, om nog naar huis te kunnen rijden.»
{< Een uur in een bazar, is een uur welgevuld met vroolijk
leven - een uur waarop iedere seconde getuige is van blijde
groeten en onverwachte ontmoetingen, jubelend gelach en
pittige kleine schertsen, die wegbruisen als het schuim van
een pas ontkurkte champagne flesch en waarvan men ook
maar eenmaal geniet: dit alles in een glorie van bloemen, in
een wonder van kleuren, in een gloed van licht, in een

237

geschitter van oogen, in eefi geschuifel van voeten, in een
gegons van stemmen 4. )}
Tenslotte dacht de moderator nog een derde plan uit,
waar wij weer heelemaal en op typische wijze, den geest van
Father Finn in terugvinden. Het kwam er bij hem niet in
de eerste plaats op aan dollars te verzamelen en ondertusschen
de hoofdzaak te verwaarloozen. Het kwam zelfs nooit bij
hem op, de geestelijke vorming van zijn congreganisten en
het bestuur van zijn school naar de tweede plaats te verschuiven. Nee, geld bleef bij hem altijd middel, hij heeft er
zich nooit aan gehecht en van de duizenden, die door zijn
handen zijn gegaan heeft hij nooit voor zichzelf een cent
geprofiteerd. Om zijn eigen liefdadige werken te steunen,
heeft hij ook nimmer een arm mensch verstooten en zijn
congreganisten leerden in eerste instantie van hem de liefde
voor de armen in een dagelijks persoonlijk contact.
Op het einde van zijn leven, gold zijn caritas, zijn vriendelijkheid en goedheid als spreekwoordelijk in Cincinnati. Door
zijn allesomvattende naastenliefde, mocht hij op en top een
priester heeten naar het Hart van O. L. Heer.
Zijn priesterwerk bleef zijn voornaamste bekommernis.
Hij bezat in hooge mate de moeilijke en weergalooze kunst,
over God te spreken zonder vervelen, vroom te doen en te
zijn, zonder geaffecteerd te lijken en echt-devote verhalen te
schrijven, die zelfs weinig-devote jongens en meisjes dolgraag lezen.
Zijn nieuw plan was ook ditmaal een mengeling van brutaal-Amerikaansche « business » geest en van zuiver ascetische zielstraining.
Hij had opgemerkt dat vele congreganisten zich reeds uit
eigen beweging onthielden van snoeperij en theater, van
bioscoop en zoetigheden, gedurende heel den vastentijd.
Eenmaal deze boetperiode voorbij, trachtten zij de schad,
van deze sobere weken dubbel en dwars in te loopen, door
de viering van een of ander somptueus feest.
De Amerikaansche banken speculeerden op een dergelijk
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feit en richtten op grootsche basis spaarweken in vóór Kerstmis. Vele menschen kregen op die maniereenmooien spaarpot
bijeen, om een grandioos familiefeest te houden op Kerstdag.
Father Finn vertrok van dit Amerikaansche bankidee, om
een soortgelijke campagne in te voeren bij zijn congreganisten
gedurende den Vasten. In plaats van er een tijdelijk spaaroffer van te maken, zouden zij het allervoordeeligst kunnen
omzetten in een eeuwig brandoffer.
Hij riep ze dus allen samen voor een buitengewone bijeenkomst, waarop hij zijn plannen ontvouwde. In plaats van
haar waardevol geofferde spaarcenten aan allerlei prutsen en
onbenulligheden uit te geven, in de blijde viering van de
Paaschvreugde, stelde hij voor, een bond op te richten voor
zelfverloochening. Alle leden zouden het geld, gedurende
den Vasten uitgespaard op snoeperij en bioscoop, samenbrengen voor 't steunen van een bepaald goed werk ij.
Heel de congregatie toonde zich onmiddellijk met haar
moderator akkoord, om het offensief in te zetten. Zij bepaalden als vanzelfsprekend, dat hun eerste opbrengst zou ten
goede komen aan de school. Het ging er om stilaan een
kapitaal te vormen met regelmatig betalende intresten en de
congregatie hield er aan de eerste grondslagen te leggen.
Om haar ijver niet te laten verflauwen, nam Father Finn
een van zijn beste vrienden voor buitengewone aangelegenheden in den arm, Mr. Nicholas Walsch en maakte dezen
gentleman diets, dat zijn gewaardeerde medewerking, de
zaak dubbel interessant zou maken, door bijvoorbeeld
700 dollars bij te dragen, wanneer de congreganisten minstens evenveel zouden verzamelen. Waar deze uitstekende
vriend onmiddellijk zijn woord op gaf, zonder zich een
oogenblik te bedenken 6.
In plaats van 700 brachten ze 800 dollar binnen, wat
samen met de 700 dollar van Mr. Walsch, een kapitaal
vertegenwoordigde van vijftien honderd dollar, als blijvende
stichting voor de school. In 1928, bij den dood van Father
Finn, reikte deze som reeds een heel eind boven de honderd
duizend dollar.
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De « Bond van Zelfverloochening » zooals de meisjes hem
zeer ernstig bleven noemen, toerde ieder jaar met den Vasten
op topsnelheid. Toen de moderator in zijn laatste levensjaren, de congreganisten wat al te veel voor zijn werken en voor
zijn armen meende misbruikt te hebben, stelde hij voor den
« Bond » af te schaffen. De meisjes wilden er echter niet van
weten en bleven door alles heen trouw aan haar jaarlijksche
Vasten-goede-daad.
In de jaren dat de « Bond » zich handhaafde, hebben de
leden heel wat offensieven aangepakt en ten einde gevoerd
en heel wat ongelukkige en arme menschen uit den nood
geholpen. Zoo hebben zij een zaal van vijf duizend dollar
opgericht in 't ziekenhuis van den Goeden Samaritaan, waar
talrijke bedden immer in gereedheid staan, om de armen
gratis te verzorgen.
Aan de Xaveriusschool hebben ze een beurs gesticht van
vijftien honderd dollar voor behoeftige leerlingen. Ieder jaar
vertrokken er ook flinke sommen naar verscheidene Ame ..
rikaansche missies, in heel de wereld. Toen het St. Mary
hospitaal gebouwd werd, namen ze hier ook twee zalen VOO":
haar rekening, wat hen vier duizend dollar kostte. En,
schrijft Father Finn fier en enthoesiast in zijn persoonlijk~
geschriften, het jaar van zijn dood : « In den komenden
Vasten, 1929, zullen ze een beurs van acht duizend dollar
kunnen opsturen, naar het nieuwe noviciaatshuis van de
Jezuïeten in Milford, Ohio, voor het jaarlijksche onderhoud
van een novice. Drie jaar achtereen zijn z'er voor aan 't werk
en had ik mij niet ieder jaar gedurende de koude maanden
naar 't Zuiden moeten begeven voor 't herstel van mii'n
gezondheid, dan was die som reeds het vorig jaar bereikt. Nu
zijn ze echter vast besloten er dit jaar mee gedaan te maken,
ook wanneer ik al of niet in Cincinnati blijf? »
De som werd inderdaad rondgehaald, maar Father Fiun
zou ze niet meer in ontvangst nemen. Een ander zou het
grootboek van 1929 bijhouden en do: rekening van 1928
afsluiten.
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Voor het echter zoo ver kwam vroeg het heel wat taai
pionierswer k.
De eerste maanden had hij met onverdroten energie
gezwoegd, om zijn schip niet alleen drijvend te houden, nadat
hij met jeugdigen overmoed alle kabels had doorgesneden,
maar ook om het van 't eerste oogenblik af met vollen stoom
in de goede richting te laten koersen. St. Xaverius was de
eerste vrije parochieele school geworden van Cincinnati en
hij was er fier over. Daar hij nu zelf nooit een minder waardeerend woord over andere menschen sprak en al zijn medebroeders van de eersten tot de laatsten in hem hun echtsten
bewonderaar en trouwsten verdediger vonden, - in volle
oprechtheid verdedigde hij heel dikwijls de belangen van zijn
collegas, met meer tact en handigheid, dan zij het zelf
hadden gekund - zou het hem des te meer verwonderd
hebben, als hij iets vernomen had, van 't geen over hem en
zijn werk achter de schermen gefluisterd werd en van 't geen
daarna ook luid in 't publiek werd verkondigd.
Sommigen van zijn vrienden meenden het nog best met
hem, als zij zijn stoutmoedige onderneming met komische
verontwaardiging over den hekel haalden.
«Father Finn i), oordeelden zij,« is op alle gebied een knappe
kerel, maar 't is geen zakenman. Wat kan hij hier van terecht
brengen? Zeker, van boeken schrijven heeft hij verstand en
hij verstaat als geen ander de kunst, om zijn jonge lezers van
a tot z te boeien. Maar met zijn school loopt het beslist
verkeerd af. Voor we zes maand verder zijn is de zaak failliet. »
Zoo spraken zijn vrienden en zij geloofden hun eigen
woorden. Zij waren zelfs bereid er een eed op te doen. Overigens oordeelden de meeste menschen, die binnen en buiten
de parochie de zaak met onverholen belangstelling volgden,
in denzelfden zin.
Father Finn, in zijn goede trouwen in zijn opbruisend
enthoesiasme, was beslist de eenige, die van al dat dwaze
gekakel, ni ct het flauwste vermoeden had. Zijn verbazing
was er des te grooter om, toen de Broeder, die aan het hoofd
stond van de jongensafdeeling, hem na een reis naar St. Louis
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een verbluffend nieuws meedeelde. De Provinciaal zou zich
terloops in een gesprek hebben laten ontvallen, dat hij
besloten was de vrije school stop te zetten, om er opnieuw
een betalende inrichting van te maken.
Daar stond de bestuurder werkelijk van te kijken, niet
wetende, wat hij er van gelooven moest.
Alsof er niets gebeurd was, publiceerde hij in 't parochieblad van December, zijn eerste financieel bilan en hij kon
voorzeker in de verste verte niet vermoeden, wat een ophef
dit stuk maken zou.
Nauwelijks was het van de pers gerold of de pastoor van de
parochie, zijn goede vriend Father Van Krevel, trad met een
stralend gezicht zijn kamer binnen.
- Father Finn, zei hij, ik moet je bijzonder hartelijk
feliciteeren, met je fijn rapport. Het is gewoon schitterend.
- Wat is schitterend? vroeg Father Finn, die heelemaal
niet dacht aan zijn eerste financieele bijdrage in 't parochieblad.
- Nee, maar één ding staat vast, declameerde Fathá
Van Krevel, met een juichtoon alsof hij een marmeren kerk
had cadeau gekregen, jij zult me daar even een vracht
menschen den mond stoppen. Zij leuteren nu al drie maanden over je zelf en je werk, maar uit is 't en voorgoed.
En toen vertelde de pastoor aan den topverbaasden Father
Finn, hoe zijn vrienden over hem 't lot hadden geworpen,
hoe zij hem gewikt en gewogen hadden op de weegschaal
van hun financieele kundigheden en te licht bevonden. Als
veilige jagers, verborgen in het struikgewas, hadden zij het
wild beloerd5 met een tikje leedvermaak in hun oogen. Nu.
wachtten zij reeds drie maanden dag na dag, om den bestuur-·
der met zijn school, in een frauduleus bankroet te zien kopjt:
onderduikelen.
Toen in den loop van dit schooljaar, de Provinciaal Cincinnati aandeed, vroeg Father Finn wat hij eigenlijk bedoeld
had· in St. Louis, toen hij daar gesproken had over 't af:'
schaffen van zijn parochieele school?
Oh, antwoordde de Provinciaal, St. Xaverius zal
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minstens zoolang een vrije school blijven, als gij er het bestuur
zult van waarnemen.
- En, merkt Father Finn grappig op, toen zal de Provinciaal wel niet gedacht hebben en ik evenmin, dat ik er
zes-en-twintig jaar lang zou aanblijven.
De goedheid en de welwillendheid van de menschen in de
parochie trof hem nog het meest. Hij die zoo goed was voor
iedereen, zonder tellen en zonder berekenen, apprecieerde
als geen ander, de kleinste weldaad, die men hem bewees.
Wat hij vroeger bij de jongens waardeerde, prees hij nu ook
in de katholieken van Cincinnati.
- Je moet slechts duidelijk aan de menschen uitleggen
wat je wenscht, beweerde hij, en als het redelijk is wat je
vraagt, zullen allen graag met je meewerken en je zult verkrijgen wat je wilt.
Toch vergat Father Finn één ding, maar iets van zoo 'n
groot belang, dat het lukken of het niet lukken van heel de
onderneming er van afhing.
Als hij slaagde waar anderen faalden, lag dat niet aan de
grootere redelijkheid van zijn onderneming, want dagelijks
werden er honderd plannen gekelderd, die minstens even
redelijk waren als de zijne, maar de menschen lieten zich zoo
gemakkelijk door hem beïnvloeden, omdat zij sympathie voor
hem voelden. Dit was de machtige hefboom in zijn leven,
waarmee hij alle hinderpalen, struikelblokken en moeilijkheden, dikwijls zonder het zelf te weten, onweerstaanbaar
uit den weg ruimde.
Sympathie blijft een heel vreemde bondgenoot en het zou
de meeste menschen al even moeilijk vallen, om uit te maken,
waarom zij sympathie wekken bij de eenen als waarom zij
zelf hun sympathie betoonen aan anderen.
Father Finn genoot echter het zeer uitzonderlijke voorrecht eerlijk zijn vriendschap te kunnen betuigen aan iedereen
en ze ook wederkeerig van allen terug t' ontvangen.
Daarbij was iedereen tevens overtuigd van de degelijkheid
en de redelijkheid van zijn onderneming, sedert zijn eerste
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financieel rapport in 't parochieblad was verschenen.
Father Finn bleef ontegensprekelijk een zeer eigenaardig
en durvend financier. Hij had inderdaad het schoo1comité
gelast, jaarlijks in te staan, voor een som van zeven à acht
duizend dollar. Maar vanaf het eerste schooljaar bleek de
noodige som ongeveer het dubbele van dit bedrag te beloopen.
Toch beheerde de nieuwe bestuurder de school beter dan
wie ook. Hij was alleen een eigenaardig « business-man »,
omdat hij zijn uitgaven niet berekende volgens het kapitaal
waarover hij beschikte. maar omdat hij zich hierin uitsluitend
liet leiden door het grootere nut en welzijn van de school.
Om te beginnen viel zijn aanstelling samen met een stijgende levensduurte, daarbij begon hij de Zusters van Onze
Lieve Vrouw, die tot hiertoe gratis onderwijs hadden
gegeven, tegen vier honderd dollar voor haar diensten te
honoreeren. Aan de Broeders betaalde hij nog een hooger
salaris uit, ongeveer het dubbel van vroeger, omdat hij het
een zeer slechte bezuiniging vond, geld uit te sparen op het
loon van zijn leerkrachten. Hij hield het princiep hoog: als
je goed wil gediend zijn, m(let je steeds zelf beginnen met
goed te zijn.
« Iedereen merkte dus al heel gauw, dat ik slechts een
knoeier was op financieel gebied, » lachte hij. « Inderdaad, in
plaats van mijn uitgaven te verminderen en in te krimpen,
nu de school van betalend, vrij was geworden, steeg het
voorziene budget met honderd procent. Daarbij maakte ik
alle rekeningen in de war, moest iederen dag zoeken naar
bewijzen van afbetalingen en endossementen, zoodat het
op mijn bureel soms één erbarmelijke janboel leek. I)
Hij was onder alle Amerikaansche « business-men » zeker
een eenig exemplaar. Toch bezat hij twee groote hoedanigheden eigen aan iederen rasbankier van groot formaat.
Hij gaf zich vooreerst rekenschap van iederen cent, die door
zijn vingers gleed en vervolgens bleef zijn kas nooit zonder
provisie. Als geen ander kon hij de « ups and downs I) aanvoelen in de vrijgevigheid van zijn weldoeners. Hij wist ook
steeds de juiste man aan te spreken op hctjuistc oogenblik
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In het rijk van de Amerikaansche koningen, zouden we
hem gerust tot heer en koning kunnen proclameeren van
de menschelijke liefdadigheidsbeurs.
Na verloop van jaren werd hij vrij plots een verandering
van temperatuur gewaar. De regelmatige vrijwillige bijdrage
van vijf-en-twintig cent begonnen angstvallig te slinken,
ook de spontane giften van vijftig en honderd dollar gingen
tot de groote zeldzaamheden behooren. Het nieuws was er af.
Het schoo1comité bracht met zorgzame gezichten een
bezoek aan hun moderator, dien zij met een lachend gelaat
reeds aan de uitwerking vonden van een nieuw plan.
Al toonden zich vele menschen slordig en onverschillig
in de bijdrage voor hun lidmaatschap, toch had hij insgelijks
opgemerkt, dat anderen hun storting nooit oversloegen en
er prijs op stelden, als steunend lid aan de school verbonden
te blijven.
Dat idee bracht hem op een vruchtbaar spoor.
Wanneer de menschen hem honderd dollar contant wilden
betalen of diezelfde som door maandc1ijksche stortingen
vereffenen, kon hij ze aanvaarden als altijddurende leden en
weldoeners van de school. Dat geld zou dienen om in een
blijvend fonds belegd te worden, waar alleen de intresten
zouden van ten goede komen aan de school. De namen van
de leden zouden in een speciaal register worden opgeteekend
en jaarlijks zou een zeker aantal HH. Missen tot hun intentie
worden opgedragen.
Deze mededeeling van een eeuwigdurend lidmaatschap,
oogstte zooveel succes, dat vele leden die hun bijdrage van
vijf-en-twintig cent zeer onregelmatig en op 't einde zelfs
heelemaal niet meer betaald hadden, nu als 't ware storm
liepen, om hun naam zoo gauw mogelijk in dat « eeuwigdurend register » te zien prijken. J\iannen en vrouwen, waar
Father Finn vroeger nooit van gehoord had, kwamen op
zijn bureau om zich te laten inschrijven.
Toen de bestuurder, juist in deze periode, wegens ziekte
een tijdje afwezig was en een vriend van hem, in Een kranig
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Kereltje Father Donnell genaamd, tijdelijk als bestuurder
van de school fungeerde, krijgt deze als een der eerste
bezoeksters een dame op zijn bureau, om uitleg te vragen
over den nieuwen bond.
Father Donnell die van de zaken maar heel weinig afwist,
had gelukkig een goede raadgever in Michael, de bureeljongen.
Toen de dame binnenkwam toonde de dienstdoende
bestuurder zich nogal kort aangebonden, omdat hij zich
juist vijf-en-dertig cent had laten aftruggelen door een
juffrouw, die hem in 't lang en in 't breed haar levensgeschiedenis had verteld, om zijn goedgeefschheid des te zekerder
te verschalken. - Als iedereen toch weet, merkte Michael
bij haar heengaan droog op, dat zij er onmiddellijk in de
herberg jenever gaat voor koopen.
Vandaar de kregelheid van Father Donnell.
- Verontschuldig mij, is Father Carney op zijn bureel?
vroeg een dame buiten voor de open deur.
- Father Carney, Mevrouw, is ongesteld en moet de
kamer houden in den Goeden Samaritaan. Ik neem nu zijn
taak waar.
- Zou ik U dan één minuutje kunnen spreken?
- Hier langs, Mevrouw, wees Father Donnell, vooropgaande naar zijn privé kantoor. En nu, Mevrouw, hernam
hij, terwijl hij zich in zijn zetel neerliet, neem dien stoel, zit
en zeg zonder omhaal wat er van de zaak is.
De dame bloosde en beet zich op de lippen; zij keek even
op en staarde in 't gelaat van den priester. De vriendelijke
houding, de goedige oogen, gans eh het uiterlijk van den
man waren in tegenspraak met zijn woorden.
- Ik vraag U wel excuus, Father ; doch ik kan U mijn
zaak niet voorleggen alvorens U een paar vragen te stellen.
- Goed, Mevrouw.
- Dit is wel een vrije school niet waar, Father ?
Father Donnell keek in de ruimte, schraapte zijn keel en,
na een korte meditatie, antwoordde hij :
Ja, Mevrouw, inderdaad.
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- Men heeft mij ook gezegd, dat de uitgaven er van omtrent veertienduizend-vijf-honderd dollar per jaar beloopen.
- Een oogenblik Mevrouw. Hij stond op, opende de
deur en riep :
- Michaël, hoeveel bedragen de uitgaven van St. Xaveriusschool jaarlijks?
- Father Carney zegt: van veertien duizend tot vijftien
duizend dollar.
-. Mevrouw, antwoordde de dienstdoende directeur,
nadat hij op zijn plaats was teruggekeerd en zich weer langzaam had neergezet, zij beloopen van veertien duizend tot
vijftien duizend dollar.
- En men heeft mij gezegd, dat dit geld wordt bijeengebracht door vrijwillige giften van parochianen en vrienden
van de school.
- Uw inlichtingen zijn zeer juist, Mevrouw. De menschen
zijn hier zeer edelmoedig. Ga nu verder!
- In dit parochieblad heb ik gelezen dat men, mits eenmaal een bepaalde som te storten, lid kan worden voor het
leven.
- Ja, ja ... dat kan wel...
- En hoeveel moet men storten voor een eeuwigdurend
lidmaatschap?
- Een oogenblik, Mevrouw.
Weer ging de eerbiedwaardige priester naar de deur.
- Michaël, hoeveel moet men storten, om eeuwig lid
te zijn?
- Honderd dollar.
- Honderd dollar, Mevrouw, antwoordde Father Don-·
nell, die ditmaal bij de deur bleef staan.
- Twee Missen, ging Michaël ongevraagd voort, worden
er iedere week opgedragen, voor al de leden.
- Twee Missen, Mevrouw, echode de priester, worden
er iedere week opgedragen, voor al de leden.
- En, vroeg de dame verder, mag iemand zijn overleden
bloedverwanten als lid laten opschrijven?
- Michaël, mag iemand zijn overleden bloedverwanten
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als lid laten opschrijven? telegrafeerde Father Donnell
verder, steeds met de hand op den knop van de deur.
- Zeker; voor hen worden dan de Missen opgedragen.
- Goed zoo, sprak de dame; zij opende haar handtaschje, nam er een omslag uit en sprak: Hierin, Father, zult
U twee honderd dollar vinden, alsook de namen van mijn
vader en moeder, beiden oVI~rleden, die U wel als leden zal
willen opschrijven.
Father Donnell, verbaasd, nam den omslag aan, doch
hield hem op afstand, alsof hij geladen was. Dan, daar hij
reeds recht stond, rechtte hij zich nog meer, verschoof zijn
bril, schraapte zijn keel, en wilde spreken. De woorden
kwamen niet en hij deed alles nog eens opnieuw.
- Mevrouw, in naam van de school dank ik U hartelijk.
Een oogenblik als 't u belieft, en met vluggen stap spoedde
Father Donnell zich tot bij Michaël's lessenaar.
- Michaël, fluisterde hiL dat is een verrassing. Ik dacht
dat misschien deze dame ook geld voor een voorschoot
kwam vragen en ik was nogal kortaf tegen haar. En zij heeft
mij twee honderd dollar gegeven voor het lidmaatschap van
haar overleden vader en moeder. Ik heb haar bedankt. Wat
moet ik nu doen?
Schrijf haar een ontvangstbewijs.
- Dat is 'tl
- Hier is het kwitantieboekje, Father.
Enkele minuten later, toen Father Donnell, op zijn gewone
hoffelijke manier, de dame had begeleid tot aan de deur,
sprak hij :
- In deze school mag men zich aan alles verwachten 8.
En zoo kwamen er bij Father Finn heele rijen van menschen, die met blijdschap hun honderd dollar aanboden en
als een gunst vroegen om 't lidmaatschap. Rijke menschen,
blij een deeltje van hun verpletterend fortuin in een wissel
op de eeuwigheid te kunnen beleggen. Arme menschen, die
maanden lang gewerkt en gewroet hadden, om zoo 'n schrikkelijk groote som, voor hun karig inkomen, bijeen te sparen.
Maar de prijs van een gebed, ook na hun dood verzekerd --
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wanneer zoovele van onze beste vrienden, ons ten spoedigste
zullen vergeten - deed dit zware offer licht schijnen en alle
harde moeite overwaard. Er kwamen goede katholieken en
ook anderen, die den steun van een krachtig en zuiver gebed
best gebruiken konden.
Er bestond alles samen zooveel animo voor deze nieuwigheid, dat Father Finn zich in de tien, twaalf laatste jaren van
zijn leven nooit heeft moeten inspannen om nieuwe leden
bij te winnen. De uitgaven mochten dan jaarlijks stijgen,
jaarlijks kwamen er genoeg leden bij om het stichtingsfonds
gestadig te vermeerderen.
Zoodat van nu af aan, de weg voor St. Xaverius veilig en
breed open lag in de toekomst.
EEN NIEUW IDEE.

Als wij Father Finn moeten gelooven, heeft hij niet veel
groote ontdekkingen gedaan. Hij beweert in zijn leven niet
meer dan drie idees te hebben gehad, die de moeite loonden.
Maar dan was het ook als de verschijning van een nieuwe
komeet, telkens na een periode van één-en-twintig jaar.
Zijn eerste groot idee in den tijd van zijn jeugd, bracht de
ontdekking mee van den katholieken Amerikaanschen boy,
volgens het type van Tom Playfair. Na een tusschenpoos van
één-en-twintig jaren, in den kalmen durf van zijn mannenjaren, stichtte hij de vrije parochieele school van Cincinnati.
Eindelijk na een derde spatie van één-en-twintig jaren, vatte
hij het plan aan, een uitleenbibliotheek op te richten voor
alle Staten van Amerika, met minstens een tiental exemplaren van alle beste katholieke jeugdboeken in 't Engelsch
geschreven. Jongens en meisjes uit heel de Vereenigde
Staten, ook uit Canada en verder nog, konden aan deze
bibliotheek boeken ontleenen. De bibliotheek kende een zeer
groot succes en heeft krachtig bijgedragen tot de verspreiding van katholieke jeugdlectuur in dorpen en steden waar zij
nog niet doorgedrongen was. Toch bleek dat idee tenslotte
een kind uit zijn oude jaren, gegroeid buiten de blakende
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vurigheid van zijn jeugd en gedreven zonder de taaie spankracht van zijn mannenjaren.
Deze drie reuzensterren aan 't firmament van zijn verstand, volgens Father Finn alleen 't vermelden waard, werden
natuurlijk ieder omzweefd, door een dienstbaar gevolg van
min of meer lichtende satellieten.
Wanneer men hem oppervlakkig gadesloeg, troffen hem
oogenschijnlijk slechts onbelangrijke dingen, maar van
daaruit speurde hij dieper, tot aan het verst verwijderde
gevolg en daar bleken het opeens zaken te worden van
kapitaal gewicht.
Zoo bemerkte hij als een wonder verschijnsel de tien leerjaren van de meisjesafdeeling. Op zichzelfleek deze schikking
zoo gewoon, dat nooit iemand vóór hem er één oogenblik
nadenken aan verspild had. En inderdaad, wanneer het bij
deze simpele constatatie gebleven was, zou men het moeilijk
een schokkend idee kunnen noemen.
Maar Father Finn hield daar niet op. Zijn geest zocht veel
verder. Hij vergeleek die tien klassen met elkaar en bemerkte
dat de laagste overbevolkt waren, terwijl de hoogste bijna
verlaten leken. Voor dit probleem wilde hij een oplossing
vinden. Er moest beslist iets haperen aan de inrichting van
de school, als de laagste klassen meestal ontdubbelden,
terwijl de leerlingen van de twee of drie hoogste klassen te
weinig talrijk waren om één klaslokaal te vullen.
De meisjes voelden er blijkbaar niets voor om vanaf het
eerste jaar lager onderwijs, achtereenvolgens nog negen
klassen van het eerste tot het negende studiejaar te doorloopen, zonder meer vooruitzichten na tien jaar schoolgaan,
dan na zeven of acht jaar.
Vandaar hadden slechts weinigen het geduld te wachten,
tot ze met haar studies klaar waren en de meesten verlieten
de school rond haar veertiende jaar, om in de fabrieken te
gaan werken.
Deze toestand bevredigde den nieuwen bestuurder allerminst. Een oplossing voor de moeilijkheid had hij gauw
gevonden, dat duurde bij hem nooit lang. Ik geloof dat wij
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gerust mogen aannemen, dat Father Finn, waar het de practische kant van 't leven betrof, nooit perpleks heeft gestaan.
Hij zou het dan ook veel gemakkelijker hebben gehad, als hij
zelf had mogen beslissen en uitvoeren wat hij van te voren
reeds bedisseld had.
Hij bleef echter voor alles Jezuïet en in zijn samenwerking
met Zusters en Broeders, had hij voor alle nieuwigheden, die
hij op de school graag wilde invoeren, met een heel plejade
oversten rekening te houden.
In dit geval voorzag hij een zwaar offensief om zijn plan
te doen zegevieren. Het ging er om, iets te veranderen in de
school, dat reeds jaren bestond, dat nooit anders geweest
was, dat bijgevolg vergroeid was in de traditie en hij wist
bij ondervinding, wat een onversaagden moed het eischte
om dezen heiligen tempel te durven bestoken.
Hij opende den aanval langs den kant van zijn eigen Provinciaal en Rector. Het duurde lang, zeer lang voor de plannen definitief goedgekeurd werden, zooals hij het verlangde.
Eindelijk kreeg hij toch zijn zin, omdat de oversten wel
wisten, dat hij zijn volkje kende als geen ander en daarbij
had hij reeds zooveel diensten aan de school bewezen, dat
hij het waarschijnlijk dit keer ook wel bij het rechte eind
zou hebben.
De oversten zijn nu eenmaal erg voorzichtig met nieuwe
plannen, die iederen dag bij hen komen binnenwaaien met
tien tegelijk. Father Finn wist echter zoo mooi en overtuigend te praten en ook met zoo 'n degelijke voorstellen aan te
komen, dat hij nooit een van zijn plannen heeft gekelderd
gezien.
Toen het terrein aan dezen kant geëffend was, begaf hij
zich zonder talmen naar de overste van het o. L. Vrouw
klooster.
Deze Zuster was een buitengewone vrouw, zij bezat alle
hoedanigheden, om van iemand een ideale overste te maken:
inbegrepen, het natuurlijke verzet tegen al wat nieuw leek
en een wijze voorzichtigheid, gepaard aan een moeilijk te
verwinnen aarzeling in 't beslissen.
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- Zuster, zei Father Finn, voor 't oogenblik tellen we
in onze meisjesafdee1ing negen klassen, iedere klas vertegenwoordigt één graad. In mijn nieuw plan blijven we negen
klassen behouden en iedere klas één graad; maar de eerste
klas gaan we voortaan de eerste graad noemen in plaats van
lagere klas en zoo nummeren we vervolgens alle klassen, tot
we komen aan den achtsten graad. Dan blijven er nog twee
klassen over en de eerste gaan we noemen, eerste jaar handel
en de tweede, tweede jaar handel.
- Oh, Father, protesteerde Zuster overste, wij hebben
er toch nooit aan gehouden onze lieve meisjes uit te sturen in
de stad, als stenos, typisten of boekhoudsters. Dat leven
brengt zooveel gevaren mee.
- Zeker, antwoordde Father Finn, en we zijn er ook
buitengewoon goed in geslaagd, ze weg te houden van dat
soort werk. Maar voor 't oogenblik wordt de stad platgeloopen door jongens en meisjes, die we aangestuurd hebten
op fabriekwerk .
.- In 't fabrieksleven bestaan ook gevaren, Zuster, groote
gevaren zelfs.
- Met ons tegenwoordig systeem hebben we 't in alle
geval zoo ver gebracht, dat onze meisjes ons verlaten als ze
dertien of veertien jaar zijn, juist op haar kritieksten ouderdom, we konden werkelijk geen slechter moment uitgekozen hebben. Zij worden niet meer aanzien als kleine meisjes
en zij missen nog het uitgesproken en eerbied afdwingend
karakter van aankomende jonge vrouwen. Het is droevig
om te zien, hoe zoo 'n blijde spring in 't veld, soms spoedig
bedorven raakt, voor zij 't zich zelf bewust is .
.- Zuster, ik ben er van overtuigd, dat ons nieuw studieprogramma zóó aantrekkelijk zal wezen, dat alle meisjes, die
ons nu verlaten op haar veertiende jaar, bij ons zullen blijven
tot hun zestiende. Daarbij zullen ze zoo veel meer degelijk
katholiek onderwijs genoten hebben, dat hen stalen zal, voor
haar strijd in 't leven. Zoodat zij ons zullen verlaten als
gevormde meisjes, opgewassen tegen haar taak.
Aan zoo 'n argument, kort en kernachtig voorgedragen in
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Father Finn 's eigen trant, durfde Zuster overste niet langer
weerstaan. En nu het toch eenmaal zoo ver was - want zij
kende den bestuurder voldoende, om te weten, dat hij het
niet bij halve oplossingen liet en dat de zaak zonder verwijl,
met kracht en keur van middelen zou aangepakt worden gaf zij meer dan haar welgemeende toestemming, door ijverig
en gepast haar Zusters te steunen in de nieuwe richting.
Jaren later bekende zij aan Father Finn, dat de toekomst
hem ook hier in 't gelijk had gesteld.
Dit was inderdaad nog een van zijn eigenaardigheden,
dat nooit een plan mislukte, waar hij zich voorgespannen
had.
En dat dit plan bovenmate lukte, valt niet moeilijk aan te
toonen. De pas ingerichte handelsafdeeling was gestart met
drie leerlingen, waarvan er twee haar graad behaalden. Zeker
geen Amerikaansch record! Het tweede jaar telde reeds vier
gegradeerden en het derde jaar veertien. Zoo bleef het
immer in stijgende lijn gaan, tot in 1928, het laatste bestuursjaar van Father Finn, honderd-drie-en-twintig meisjes haar
getuigschrift verkregen.
Voortaan klaagden de Zusters nooit meer, als zij zooveel
meisjes zich zagen voorbereiden op een handelsbetrekking.
Zij werden integendeel kregelig en pijnlijk gestemd, als sommige leerlingen op haar veertiende jaar de school verlieten,
om in een fabriek te gaan werken.
In de jongensafdeeling werd bijna gelijktijdig dezelfde
nieuwigheid ingevoerd als bij de meisjes. Op 't einde met
evenveel succes en in 't begin met evenveel moeilijkheden.
Zoo wilde een Broeder er absoluut een soort hoogeschoolcursus van maken, de tweede kon onmogelijk klaar komen
met zijn stof en wilde de lessen over drie jaar verdeelen. De
Zusters, van haar kant, begonnen met een ontembaren ijver
zaken aan te leeren, die een ontzaggelijken tijd vroegen in de
klas en nog meer werk thuis, terwijl het alles samen zeer
weinig te maken had met handelskennis.
Nee, Father Finn wist heel bepaald wat hij wilde met zijn
twee jaar en met zijn full-practisch handelsprogramma. Hij
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zette dan ook Broeders en Zusters met veel tact, maar met
niet minder beslistheid, op hun plaats.
Aan Broeder nummer één antwC)rdde hij, dat de jongens
voor hoogere handelsstudies terecht konden bij de Jezuïeten
twee straten verder en de meisjes zouden even gemakkelijk
hun gading vinden, bij de Zusters van o. L. Vrouw, juist
den hoek om.
Aan Broeder nummer twee en aan de ijverig-er-naastwerkende Zusters maakte hij diets, dat drie jaar precies één
jaar te veel was, omdat de meeste gezinnen den steun van
hun oudste kinderen dringend noodig hadden. Daarom kwam
het er grootelijks op aan, dat de leeraa·s van die twee handelsklassen hun tijd niet verprutsten, aan geleerde en wetenschappelijke uiteenzettingen, waar de kinderen voor hun toekomstig werk niet het minste baat bij zeuden vinden. Nee, het
ging er om in die twee jaren een efficienten cursus te geven,
die rechtstreeks op de practijk was ingesteld. Zoodat hunne
leerlingen in technische en practische handels vaardigheid
minstens even sterk zouden staan, als zij, die een driejarigen
cursus zouden gevolgd hebben aan een hooger handelsinstituut.
Zijn plan genoot na heel korten tijd zoo 'n algemeenen bijval
dat jongens en meisjes van heel Cincinnati de handelsklassen
kwamen volgen aan de St. Xaveriusschool.
Door haar langer verblijf op de school ging bij menig
meisje een roeping aan 't kiemen, die anders wellicht ware
verloren gegaan. Father Finn noemde de handelsklassen
lachend: de vreugde van zijn ouden dag 9.
Allerlei soort ziekten hadden op 't einde van zijn leven de
bovenhand gekregen op zijn uitgeput lichaam, zoodat hij
maar weinig hard en ingespannen werk meer kon presteeren.
Vandaar hield hij zijn meeste tijd beschikbaar, om te praten
met de oudste meisjes en jongens van de school, over hun
toekomst, hun plannen en moeilijkheden.
Hoevelen heeft hij er niet aan een plaats geholpen, waar
een mooi salaris aan vast zat en een waarborg voor hun
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deugd. Hoevelen van zijn vrienden in de zakenwereld, belde
hij niet op, om een van zijn leerlingen aan te bevelen.
Hij zelf vormde zijn bureeljongens, tot ze zijn brieven
vaardig en snel konden opnemen en keurig overtypen. Als
ze zoover waren, liet hij ze vertrekken en zorgde zelf voor
een mooie plaats.
En wat hielden al die jongens en meisjes veel van hun
bestuurder! Zijn kamer bleef overdag nooit een oogenblik
vrij.
Zonder vrees voor profanatie mogen we hem vergelijken
met Don Bosco. Hij genoot de sympathie van alle kinderen
en zijn invloed ten goede bij meisjes en jongens van eIken
ouderdom, overtrof alle verwachtingen.
Veel heeft hij in zijn boeken niet verteld over al het mooie,
dat hij in deze handelsklassen heeft meegemaakt en bewonderd. De voornaamste oorzaak hiervan mogen we voorzeker
toeschrijven aan zijn voortdurende ongesteldheden en
ziekten. Hij zelf geeft de voorkeur aan een humoristischen
uitleg van 't geval.
- Ik zou natuurlijk heel wat spannende verhalen kunnen
schrijven, zegt hij, over de heldhaftige en roemrijke daden
van zooveel jongens en meisjes uit de handelsafdeeling. Daar
ze echter allen veel jonger zijn dan ik, houden ze er waarschijnlijk niet aan, heel hun persoontje met al zijn geheimen
in een boek gedrukt te zien. Ze mochten uit weerwraak eens
weigeren mijn begrafenis bij te wonen. En dat zou ik waarlijk
meer dan spijtig vinden.

1.55

IX. - TOT AFSCHEID

Dus vertrok mijn Hiawadha,
Hiawadha, de beminde,
in 't te Gode gaan des zonlichts,
in den peerschen doom des avonds,
naar de huiswaardwindsche landen,
naar 't Noordwesten naar Kieweidin,
naar het land der Uitverkorenen,
naar het eiland van Ponemah,
naar de streken van 't Hiernamaals !
LONGFELLOW-GEZELLE.

Eigenlijk behoorde hier een mooi en ontroerend slot te
volgen. Vooral echter kort. Want Father Finn is even snel
heengegaan in den dood, als hij alles, wat hij eenmaal besloten had, zonder dralen ten uitvoer bracht gedurende zijn
leven.
Niemand kreeg gelegenheid hem met vervelende klachten
en ontijdige jeremiaden de laatste uren zuur te maken. Want
buiten de zonde, heeft hij in zijn leven niets meer gehaat, dan
lange en misplaatste redevoeringen.
Na zijn dood heeft hij ze wel moeten aanhooren, maar toen
had hij de eeuwigheid vóór zich.
Toch willen we nog niet onmiddellijk een vaarwel, of
beter een tot weerziens roepen, want « het scheiden doet, ach,
toch zoo wee ~).
We moeten daarbij niet vreezen, dat de Dood hem zal
vergeten.
Wanneer de Zeisman rijden zal door Cincinnati op
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2 November 1928, zal hij even staan blijven, een kort oogenblik slechts, voor de poort van de St. Xaveriusschool, in de
Sycamore street 520 ..• een stille wenk, een zwijgende groet
en beiden de Dood en Father Finn, zullen als vrienden, op
één paard, in een laatsten draf, met klepperende hoeven, door
de rouwende stad galoppeeren.
Alaar kom, het is nog te vroeg, om Father Finn op zijn
Amerikaansch een ouden pantoffel na te gooien, als hoogste
wensch van voorspoed en geluk op reis, zooals Harry Quip
deed, toen Tom Playfair zijn
grooten trek begon door
't leven.
Father Finn was eens diezelfde weg opgegaan als Tom,
naar het noviciaat van de Jezuïeten in Florissant, met
.J
evenveel vreugde en overtuiging, maar met veel minder
succes. Want zijn eerste proeftijd liep uit op een faliekante
mislukking. De tweede keer bleek echter de goede keer te
zijn.
Waarschijnlijk waren zijn vrienden vergeten hem bij zijn
eerste vertrek een ouden pantoffel na te gooien.
Én als vanzelf roept de naam Florissant, de herinnering
op aan een Jezuïet van onzen stam : Pieter De Smet, de
apostel der Roodhuiden, pionier van het eerste uur en medebouwer aan het noviciaat op den heuvel, in de vlakte van
den Missouri.
Hij begon zijn vorming te Whitemarsch, nabij Gt:orgetown, in verre van luxueuse omstandigheden. Na achttien
maanden zou zijn pioniersleven pas voorgoed beginnen.
Mgr. Dubourg, bisschop van Nieuw-Orleans, had een
beroep gedaan op de Jezuïeten, om een missie te stichten
bij de Indianen aan den Missouri. Onmiddellijk vertrokken
zeven Vlaamsche novicen, met hun magister, Pater Van
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Quickenborne en drie Broeders. De reis ging te voet, vijf
honderd mijlen ver, al bedelend in de steden en dorpen waar
zij doortrokken. Na 18 dagen arriveerden zij aan den Ohio,
timmerden ter plaatse een paar houtvlotten in elkaar en
voeren zoo den stroom af. De sterke Vlaming van Dendermonde, vertrouwd met het water als geen tweede, toonde
zich een stoere veerman. Nacht en dag vaarden ze door,
weken lang, tot op enkele dagmarschen van St. Louis, de
geboortestad van Father Finn, toen ongeveer 5000 inwoners
groot. De bisschop ontving hen met juichende vreugde en
wees hun als noviciaat een groote vervallen hoeve aan te
Florissant, in de kruisvallei van Missouri en Mississippi, met
een oppervlakte bebouwbaren grond van circa honderd
hectaren.
Toen Pieter De Smet er in 1823 arriveerde, rolde rondom
hun nieuw tehuis een onafzienbare grasvlakte, de weidscne
grootheid en stilte van de prairie.
Hier bouwden deze koene pioniers, allemaal menschen
van ons volk,. een stevig huis
in ruwe boomstammen, dat de
grondslag werd van een nieuwe Am~rikaansche provincie.
Honderde reuze-eiken en beuken heeft de bijl van den lateren
apostel der Roodhuiden geveld. Zijn geweldigr slagen
vielen immer op de juiste
plaats en beten diep in 't hout,
zoodat hij met zijn kolossale
kracht minstens drie boomen
had geveld, wanneer zijn makkers hun eersten eik voorover zagen hellen. Met ruwe en
ongeschaafde balken bouwde hij een paar stevige blokhuizen,
die na honderd jaar nog ongeschokt in den grond vastgeheid
stonden.
De achtereenvolgende nov,cengeslachten hielden met veel
piëteit, de herinnering van dezen wordingstijd van hun huis
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en hun provincie levendig. Ook Father Finn bewonderde
met zijn makkers het soliede bouwwerk van « Samson »,
zooals zijn vrienden Pater De Smet lachend noemden, om
zijn geweldige kracht.
Jammer dat zijn tijdgenooten ons het beeld niet bewaard
hebben, van den athletisch gebouwden Vlaming, wanneer
hij met de haren in den wind en met stalen greep kilometer
lange voren ploegde, zooals hij vroeger de boeren van zijn
eigen volk had zien stappen over de wijde polders aan de
Schelde.
Toen de vereerde apostel van de Roodhuiden stierf in
!873te St. Louis in het nieuw college en universiteitsgebouw
van de Jezuïeten, na een vruchtbaar en mild door God
gezegend missiewerk, was Francis Finn, veertien jaar oud,
leerling van de vierde aan 't college.
Wanneer Mgr Ryan de grootheid van dezen man roemde
en zijn liefde tot in den dood voor de Indianen schetste,
snikten vele menschen het uit. De Amerikanen beschouwden
hem niet langer als een Vlaming, maar als een man van hun
eigen groeiend. volk, een koninklijk pionier van het jonge
Amerika.
Hij werd begraven te Florissant in de schaduw van het huis
dat hii zelf gebouwd had. En wanneer de opeenvolgende
novicengeslachten hun rozenhoedje liepen te bidden in den
tuin, vergaten zij nooit het graf van dezen beroemden voortrekker uit hun Orde. Ook Father Finn zag men er dikwijls
kniekP. Waarschijnlijk heeft hij daar iets van dien avontuurlijken veroveringsgeest geërfd, die hem op zijn beurt
vormde tot pionier van het jonge Amerika.
Hij bezat echter niet het ijzeren gestel van Samson, noodig
en menschelijk gesproken zelfs onontbeerlijk, om een nieuwe
wereld te ontdekken en te veroveren.
Hij noemde zich zelf een gebroken instrument in de handen van den Meester. Maar ploegt God niet veel sneller een
land om met een werktuig van zijn keuze, dan de menschen
met hun modernste machines? Father Finn bleek in de
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hand van zijn Schepper een uitverkoren instrument te zijn.
Hij kende zijn zwakheid en daarom was God zijn kracht.
Nooit heeft het hem in zijn leven aan Godsbetrouwen
gemangeld.
Als hij het noviciaat moest verlaten en, met tranen in de
oogen, den weg terug opging, naar huis, naar St. Louis, zelfs
dan bleef zijn betrouwen hecht in God geworteld.
Daarom ook kon hij later alle menschen zoo goed raden
in hun nood. Wanneer zij bij hem kwamen, voelden zij
't seloof en 't betrouwen zinderen in zijn woorden en zij
zagen 't branden in zijn oogen.
Niet alleen het jonge volkje verafgoodde hem, maar statige
bankiers en stevige « business-men » werden voor hem als
kinderen. Wanneer hij over straat wandelde, langs de drukke
avenues knikten krantenjongens en grooms hem vriendelijk
toe. Hij kende evengoed tram- en bus conducteurs, als negerstraatvegers en politieagenten. Dames uit de hooge aristocratie en kleine meisjes rekenden het zich tot een eer, een
paar woorden met hem te kunnen wisselen.
Een van zijn reizen maakte hij naar Hollywood en onmiddellijk schonken hem enkele sterren hun volledig vertrouwen. Op plaatsen, waar geen vreemdeling, die niet in de
filmstad thuis hoorde, een voet mocht zetten, werd hij met
groote eer en vriendelijke welwillendheid ontvangen en
rondgeleid.
Onmiddellijk voelde hij zich in dezen aardschen sterrenhemel thuis en door zijn natuurlijke charme maakte hij op
sommige filmmagnaten een onvergetelijken indruk. Wanneer
hij later in het obscure parochieblaadje van St. Xaverius
- ondertusschen tot ver buiten de grenzen van de stad
beroemd geworden - een filmkroniek opende, mankeerden
de machtige cameramannen van Hollywood nooit deze
rubriek te lezen. En meer dan eens hebben zij met zijn
wenken rekening gehouden.
Bij zijn bezoek aan de Amerikaansche filmstad ontmoette
hij er Jackie Coogan, toen in zijn glorietijd. Deze jonge en
wereldberoemde ster, hield dadelijk veel van Father Finn
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en Father Finn wedekeerig van hem. Hij vond er zijn inspiratie voor een boek, Bobby in Filmland, dat ons in de geheimzinnige wereld van het zilveren scherm binnenleidt.
In het onvergelijkelijke spel van Bobby maken we in
feite den opgang mee van Jackie Coogan, die zich door zijn
onbetaalbaar nabootsingtalent een goed klinkende naam in de
filmwereld heeft verworven.
Toen de ieugdige artist later op doorreis Cincinnati aandeed, stond hij er op een bezoek te brengen aan zijn goeden
vriend in de Xaveriusschool.
-Op het groote sportterrein van de stad, was Father Finn
geen minder geziene bezoeker. Hij kende alle spelers, die
ooit binnen de krijtlijnen stonden, bij hun naam en toenaam.
Bij iedere phase van het zoo passionneerende en eigen
Amerikaansche base-ball spel, juichte hij met de toeschouwers mee. Zoodat alle menschen en de spelers vooral er van
hielden, zijn prettig en sympathiek gezicht naast den president van den club te zien, in de gereserveerde loge.
Father Danie1 A. Lord, die thuis hoorde bij het clubje van
Father Finn's allerbeste vrienden, bracht hem op zekeren
dag een bezoek in Cincinnati. Toen de trein het station
binnenliep, was het uur van 't diner reeds lang voorbij.
Father Finn wist er echter onmiddellijk raad op en nam zijn
vriend mee, naar een van de fijnste restaurants in de city.
En hiermee begon er voor Father A. Lord een dag vol
verrassingen, wonderbaar als in een sprookjesland. Zijn
compagnon scheen wel de eenigste mensch in de wereld te
zijn, die zich om geld niet hoefde te bekommeren.
Inderdaad, toen zij ongeveer klaar waren met hun keurig
opgedienden en smakelijk voorbereiden lunch, kwam de
eigenaar van 't restaurant, Father Finn met groote hartelijkheid begroeten. Zij spraken een tijdje met elkaar en bij
't afscheid, schreef hij ter afbetaling zijn eigen naam onder
de rekening.
Buiten gekomen riepen zij een taxi aan en zoodra de chauffeur Father Finn herkende, zette hij zijn meter af. Hij voerde
hen tot voor het theater, waar juist een kindervertooning aan
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den gang was. Niet zoodra vernam de directeur van de inrichting, dat Father Finn een kijkje wilde nemen in de zaal,
of hij kwam naar buiten gesprongen, om hem in een krakend
joodsch-Amerikaansch accent, met uitbundigheid welkom
te heeten. Hij troonde hen mee naar binnen, om de première
van dezen nieuwen jeugdfilm te presideeren.
Na afloop reden zij weer voor rekening van de taxi maatschappij naar 't sportveld, waar zij verwelkomd werden met
een glimlach en de beste plaatsen kregen, vlak achter den
« catcher ».
Op straat hielden de menschen hem staan en drukten hem
geld in de hand voor zijn goede werken en voor zijn vele
vrienden, de armen. Iedereen ontving hem met vriendschap
en blijdschap, allen glimlachten wanneer zij hem ontmoetten
en niet alleen katholieken, maar protestanten en joden dachten van alles uit, om hem aangenaam te zijn.
En meen nu niet dat Father A. Lord juist een buitengewonen dag getroffen had. Heelemaal niet, want toen hij zijn
wedervaren vertelde aan zijn medebroeders in Cincinnati,
knikten deze als bij een oude en overbekende geschiedenis
en zij beweerden dat het Father Finn zoo altijd verging.
Hij had het hart van de menschen gewonnen, wij mogen
zelfs gerust zeggen, het hart van heel de stad. Want in de
laatste jaren van zijn leven gold hij algemeen als de populairste man in Cincinnati en deze stad is beroemd om hlar
populaire mannen.
Father Finn telde alleen vrienden, omdat hij alle menschen
als zijn vrienden behandelde. Hij hield er op dat gebied twee
adagia op na, waar hij nooit aan tornde : ten eerste hoorde
men hem nooit van iemand een kwetsend woord spreken
en ten tweede ontdekte hij steeds in de vervelendste menschen
een hoedanigheid, die hij naar hartelust prijzen en loven kon.
Toen iemand hem eens diep had gegriefd en schandelijk
onrecht had aangedaan, sprak hij zelf er geen enkel woord
over. Wanneer anderen er over begonnen, wuifde hij met
zijn hand, alsof hij iedere kwade herinnering uit zijn geheugen wilde verjagen en hij suste met de woorden :
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- Arme vriend... fidele kerel... Niemand weet, hoe een
mensch soms vreemde dingen doen kan.
Als er echter te prijzen viel of een goed woord te spreken,
liet hij zijn kans nooit onbenut. Begon hij eenmaal te vertellen over zijn medebroeders, dan raakte hij niet uitgepraat
over hun onvergelijkelijke hoedanigheden, over hun zidenijver, hun trouw, hun geest van versterving, hun belezenheid, hun godsvrucht, voorkomendheid en vriendschap. Als
men hem zoo bezig hoorde, zou men werkelijk gedacht
hebben, dat zijn confraters alle hoedanigheden bezaten en
hij geen enkele. Woorden als: « Fijne kerel... buitengewoon
schitterend ... een en al caritas ... bij hem vergeleken, ben ik
nog maar een prutser ... Ik begrijp niet hoe hij zooveel werk
af kan ... Een uitzonderlijk schrijver ... Een allerprettigste
kameraad... » waren gewone adjectieven. En wonderlijkst
van al, hij meende het, zoodat niemand zich door zijn woorden geprikkeld voelde of er een aanstellerige deugddoenerij
in zien kon.
Hij deed doorgaans de meest onverwachte dingen op de
meest doodgewone manier.
Andere schrijvers gingen wel eens aan 't mokken, als zij
binnen de perken van hun eigen horizon een tweede ster
zagen opgaan, uit vrees misschien hun eigen glans te zien
verminderen.
Father Finn integendeel, speurde naar alle richtingen uit,
om nieuwe pioniers voor de katholieke jeugdliteratuur te
ontdekken.
Hoeveel jonge schrijvers heeft hij niet op weg geholpen
en met raad en daad aangemoedigd. Als ze te ver afwoond(!n,
schreef hij ze steeds een brief, overloopend van belangstelling
en vriendschap.
Zoo verzamelde hij stilaan rond zich een korps flinke
krachten en talenten van eerste gehalte, waarvan sommige
namen tot bij ons doorklonken: Father Spalding, Father
Copus, Father Gross, Father Garrold en Father Holland.
Naar zijn eigen zeggen voelde hij zich nu even gelukkig, als
de vader van een stevig en veelbelovend busselkind.
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Wanneer hij een boek van Father Holland ter recensie
kreeg, verkneuterde hij zich van blijdschap. Hij noemde ·het
een buitengewoon geslaagd verhaal, dat hem gedurende de
lezing meegevoerd had in een soort van extase.
- Laat anderen maar schrijven voor groote menschen,
besluit hij, die zich toch nooit duurzaam laten pakken door
een mooi boek. Wij zullen verhalen en boeken publiceeren
voor de jeugd, die nog ontvankelijk is en open staat voor
't goede en 't heldhaftige, die op zoek naar een levensdoel,
zich blijvend handhaven zal, in de richting waar wij ze sturen.
En de jeugd kende de voorliefde van haar grooten vriend
en beantwoordde ze met de volheid van haar ongezochte
sympathie.
De ouderen hielden meer van hem op hun eigen stille
wijze, terwijl de jongeren veel uitbundiger te werk gingen.
Zij liepen hem op straat achterna en nooit legde hij den weg
van de school naar de pastorie af zonder escorte. Zij trokken
hun goeden Father bij zijn mouwen en mekaar bij het haar,
om zijn hand te kunnen vasthouden. Een van zijn pakjes
of boeken, al of niet kunnen bemachtigen, had soms een
urenlange veete van jaloerschheid ten gevolge. Soms moest
hij hoed en jas verdee1en, om
Johnny en Tommy weer met
elkaar te verzoenen. De kleinste kleuters stonden dikwijls
minuten lang voo·r de deur
van zijn bureau te wachten,
opdat hij in 't voorbijgaan,
even met zijn vingers door
hun kroe~lkopje zou strijken.
Wanneer hij al een eindje
in de zestig was, reed hij dikwijls 's namiddags uit, in den
geleenden auto van een van
zijn vrienden, om een frisch luchtje te scheppen. Maar nooit
alleen! Hij vulde alle bankjes en hoekjes van den wagen met
kleine meisjes en jongetjes van zijn school, rood gloeiend
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van pret en den President van de Vereenigde Staten te rijk,
nU zij met hun Father Finn in een glad blinkende limousine,
langs de straten snorden.
Ook stokte de verbeelding van de kinderen nooit, als het
er op aankwam voor hun bestuurder een verrassing uit te
denken. En hij, die zich zoo grandioos verveelde, als hij
luisteren moest naar groote menschen, amuseerde zich nu
best van heel de zaal. Alle vertooningen leken wel hed veel
op elkaar, maar daar merkte Father Finn niets van,. voor
hem was het altijd nieuw 1,.
Voor hem zongen zij hun mooiste liederen, dansten.
Iersche dansen, trachtten met hun ongeoefende kinderhand
alle soorten instrumenten te bespelen, staken zelfs tooneelstukjes in mekaar, waar zij alleen en Father Finn de intrigue
van snapten. Het toppunt werd doorgaans bereikt in de
kunstige uitbeelding van een stemmige operette, waar zoowel
dans als muziek, zang en tooneel bij te pas kwamen 2.
t' Allen kante vinden we in zijn boeken sporen van dergelijke verrukkelijke kindertooneeltjes.
Oudere jongens en meisjes waren hem daarom niet minder
goedgezind.
Wanneer het zoo in 't voorbijgaan eens een enkele keer
gebeurde, dat zij hem ongenoegen of verdriet hadden aangedaan, dachten zij van alles uit om het weer goed te maken.
Zoo stuurde Alice Morrow hem zekeren dag een frisch
bouquet rozen.
Alice was veertien jaar, de oudste uit een zeer arm huisgezin. Tegen den wil van den bestuurder had zij haar eerste
geld verdiend, door een paar dansjes uit te voeren in een
variété theater. Die weinige centen beteekenden voor haar
een heel fortuin. Toen zij echter merkte hoe droef Father
Finn zich toonde als hij 't gebeurde vernam, kocht zij bloemen voor al haar gewonnen geld en stuurde ze met een vriendelijk briefje aan zijn adres 3.
Zijn eigen bureeljongen koos hij dikwijls tusschen de minst
geschikte, gewoonlijk een jongen die te weinig vaardigheid
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bezat, om een plaatsje te veroveren in het bedrijvige banken bureelleven van de city. Soms ook een zoon van een
weduwe of uit een arm gezin, die het dringend noodig had
wat geld te verdienen. Dit bood hem dan de beste gelegenheid om op zijn eigen kiesche manier die familie te steunen.
Michaël kennen we reeds uit den grooten wedstrijd van
den « Starboard )} en uit zijn prikkeiige verwikkelingen met
Miss Lily Mc Cabe en heel de congregatie.
Zijn opvolger David Reilley blijft zeker een van de zonderlingste specimen, die ooit het ambt van privaat secretaris
hebben waargenomen. We zullen beschrijving en typeering
van dit prachtexemplaar onder alle bureeljongens, aan
Father Finn zelf overlaten, zooals het te lezen staat in
Sneeuwwitje.

- Mijn nieuwe bureeljongen, David Reilley, was juist
veertien jaar oud. Hij leidde een dubbel leven. Al ontdekte
ik dit pas na eenigen tijd, het feit stond er niet minder vast
om. Gelijk zijn voorganger was hij de zoon van een weduwe.
Zijn gezicht was bruin gebrand en dik met rosse sproeten
bezaaid. Zijn oogen hield hij wagenwijd open, waardoor
zijn uitzicht erg plechtig leek.
- In de veertien eerste dagen van zijn nieuwe betrekking
heb ik hem nooit zien glimlachen. Onder zijn zwart kroezelhaar, dat boven zijn voorhoofd in een uitdagend kuifje samenklitte, keken zijn twee oogen met een zeer vage en niet nader
te bepalen uitdrukking, de wereld in.
- Hij begon zijn tweejarigen dienst op mijn bureau in
de vacantiemaand, Augustus. Ik had hem juist uitgekozen,
omdat zijn moeder een weduwe was, die dringend hulp
behoefde. Daarbij wist ik dat hij eerlijk was als goud en terwijl ik gebruik maakte van zijn diensten, wilde ik hem tegelijk de gelegenheid geven, om zijn opleiding te voltooien.
- Ik had er een bijzonder genoegen in, bij hem den zin
voor humor wakker te roepen. Van tijd tot tijd stelde ik hem
vragen als deze :
David, zou je niet graag piraat willen worden?
- Waarop David mij aankeek met wijd opengesperde
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oogen en antwoordde: Father ik geloof niet, dat ik daar erg
veel zou van houden.
- En waarom niet?
- Dat is een stiel die niet deugt, vindt U wel, Father ?
.- David, wat zou je dan liever zijn, een moordenaar of
een inbreker?
Father ik geloof dat ik zou verkiezen eeninbrekerte zijn.
- Zoo, en waarom?
- Father, ik geloof niet, dat ik er erg zou aan houden,
menschen te dooden.
- Je verkiest dus brandkasten open te breken?
- Father, ik meen, dat ik daar ook niet veel zou voor
voelen. Father, ik wil liever geen inbreker worden.
- Stilaan nam ik zoo de vaste gewoonte aan, telkens als
ik mij vermoeid of verveeld voelde, aan David de meest
dwaze vraag te stellen, die me door 't hoofd schoot. En steeds
kreeg ik op mijn vragen een doodernstig antwoord. Al had
hij nu op een heelen dag niets anders uitgevoerd, dan antwoord gegeven op die vragen, dan nog zou hij zijn salaris
dubbel en dwars hebben verdiend.
- David was al even traag als hij plechtstatig was. Als ik
hem om zegels naar de post stuurde, kwam hij na een half uur
weer binnen, al lag het postkantoor vlak bij de deur.
- David, vroeg ik hem op zekeren dag, heb je daar bij
toeval geen koffertje bij de hand?
- Nee, Father.
- Heb je d' er nooit een in je bezit gehad?
- Ik denk het niet, Father. Maar ik ken wel een jongen
uit de buurt, die er een heeft. Bent U kooper?
- Nee, David, maar ik dacht er over, je voor een boodschap naar Reading Road te sturen. Dat is ongeveer drie
kilometer van hier en nu dacht ik, als je een handkoffertje
bezat, dan kon je wat eten en wat linnen meenemen.
- Father, zei David, ik kan misschien het koffertje van
Pat Noonan 1eenen.
- Best. We praten er nog wel verder over, als ik den
brief geschreven heb, dien ik je wilde meegeven.
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- lk had juist den brief' onderteekend, als David met
groote bescheidenheid naar me toekwam.
- Father, hoe ver zei U weer, dat ik gaan moest?
- Ongeveer drie kilometer.
- Father, ik geloof dat ik daar zou kunnen naartoe gaan
en ook terugkeeren, zonder eten of linnen mee te nemen.
- Nu in alle geval, David, als je onderweg van uitputting
mocht bezwijken, telefoneer me dan, dat ik een ziekenauto
kan sturen, om je op te laden.
- Dank U wel, Father. U moogt er op rekenen.
- Op zekeren dag, liet David toch merken, dat hij nog
menschelijke gevoelens in zich omdroeg. 't Was toen ik hem
de vraag stelde, of hij er iets voor voelde een picnic met de
misdienaars mee te maken.
- Oh, zeker, Father, dat zal me groot genoegen doen.
- En David ... glimlachte.
- Drie weken lang had ik hem de belachelijkste vragen
gesteld en de gekste geschiedenissen verteld, zonder dat
hij een oogenblik zijn plechtigen ernst varen liet. Een simpele uitnoodiging op een picnic, bewerkte spontaan, wat
ik onmogelijk achtte. Dienzelfden dag betrapte ik hem driemaal op heeterdaad, met een glimlach op 't gelaat. Zoodra
hij echter mijn blik gewaar werd, verdween de glimlach als
bij toovetslag en over zijn gezicht gleed weer de gewone
doodgravers uitdrukking, zoo mogelijk nog droeviger dan
voorheen.
Na veel geduld en wijze lessen slaagde Father Finn er
eindelijk in, door de ruwe schors heen te boren en wist hij
Mr. Reilley wat levensintuitie en bureelvaardigheid bij te
brengen. Wanneer hij na twee jaar dat jongmensch zoo ver
gekregen had, dat hij voor zichzelf kon instaan, liet hij hem
uittrekken als jongste bediende van de grootste bank in
Cincinnati, waar hij het misschien na verloop van jaren, nog
tot directeur zou brengen.
Als David zoo zalig geglimlacht had, wanneer zijn chef
hem sprak over een picnic, wist hij wel waarom. Hij dacht
waarschijnlijk aan den jaarlijkschen reuze-picnic, als heel
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jong Cincinnati uittrok naar het Coney eiland. Nooit zag
een Amerikaansche stad een grooteren en waarschijnlijk
mogen we dus wel zonder vermetelheid beweren, dat Father
Finn hier het wereldrecord van de picnics heeft neergehaald.
Dien dag voer er een heele vloot, met vlaggen en wimpels
getooide schepen, den Ohio af. De jeugd, zoowel de kleinste
kleuters als hun oudere broers en zusters, was dien dag
koning. Ook de ouders waren van de partij, als genoodigden
van hun meisjes en jongens, samen met de deftige, hooge
oomes en professoren van 't Xaveriuscollege en van d'universiteit.
Dien dag was alles vreugde, zon en onbeschrijflijk kindergeluk. En te midden van al dat leven en die leute voelde
Father Finn zich de gelukkigste en jongste picknicker van
heel den hoop.
Buiten deze zichtbare volgelingen en bewonderaars telde
hij bij tien duizenden en bij honderd duizenden, zijn katholieke jonge vrienden over heel de wereld verspreid.
Wanneer zijn bezoek van te voren op een jeugdcongres
werd aangekondigd, was het succes dubbel groot en wanneer
hij er een korte speech afstak, deed het oplaaiende enthoesiasme de muren schudden.
In St. Louis sprak hij tot de veertien honderd studentencongreganisten, bij gelegenheid van hun eerste nationaal
congres. De meesten hadden hem nooit vroeger gezien. Toch
juichten zij hem toe als een van ouds vertrouwde vriend en
dankten voor zijn sympathieke toespraak met een daverend
applaus en enkele stevig staccato gerythmeerde ydls.
Hij wist het hart van de jongens te raken, zonder ze te
vleien en wanneer hij sprak ging hij rechtstreeks op zijn doel
af, met woorden, die voor de jeugd hun volle beteekenis
hadden bewaard.
En daarin juist was Father Finn nogmaals een uitzondering.
Gewoonlijk vindt de jeugd de menschen van boven de veertig
eenigszins bespottelijk. Die hooren bij het voorgeslacht
thuis ... en het gekste van al : terwijl zij de jongeren soms in
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't geheel niet of maar half begrijpen, eischen zij toch - en
waar het nood doet zelfs met geweld - de leiding van die
aankomende jeugd op.
Toen Father Finn reeds een eind de zestig voorbij was
en dus minstens twee geslachten voorsprong had, vond toch
geen enkele trompetter van den nieuwen tijd, iets potsierlijks aan hem. Hij sprak de taal van iederen ouderdom en
toonde begrip voor de nieuwste plannen en voor de jeugdigste idealen.
Toen hij eens op doorreis St. Louis aandeed, noodigde
de moderator van de congregatie hem uit, om iets aan de
jongens te komen vertellen.
Zijn speech werd een hymne aan de schoonheid van de
jeugd, een lofprijzing van deze ideaal volle en van mogelijkheden overkropte jaren. Zoo raak en suggestief sprak hij
over het edele en grootsche van een jongensleven, gericht
op Christus, dat het klonk als een heldendicht uit een middeleeuwsch epos. Nooit had de jeugd een mooier triomflied
op zichzelf gedicht, dan door dezen ouden man was voorgedragen.
Hoe ver hij zich ook buiten zijn eigen streek waagde,
overal wachtte hem bij de jeugd hetzelfde spontaan en gul
onthaal. Toen hij enkele jaren voor zijn dood een reis ondernam naar Florida, om zijn gezondheid weer op dreef te
helpen in 't zachte Zuiden, begroetten hem aan ieder station
van deze verre reis, afvaardigingen van jongens en meisjes,
die deze kans niet wilden missen om Father Finn te zien.
Hoe afgemat hij zich ook op deze heenreis voelde, toch
strompelde hij aan ieder station naar buiten, drukte met
woorden van blijdschap en hartelijke vriendschap de hand
van zijn bewonderaars, alsof al 't plezier voor hem was. Hij
sprak enkele woordjes, die zij allen lang daarna nog glad van
buiten kenden en terwijl de pullman geruischloos het station
uitschoof, daverde de wijde hal van 't vreeselijk hoerageroep
en zakdoeken wuifden, alsof een vriend van jaar en dag een
eeuwige reis begon.
Niets was hem vreemd. Over alles wat een mensch inte-
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resseeren kon, vond hij het de moeite waard iets af te weten.
Literatuur zat hem als 't ware in 't bloed en nooit werden
de jongens van luisteren moe, zoolang Father Finn over
boeken en schrijvers vertelde.
Wanneer hij zich met sport bezighield, zou men wel
gedacht hebben, dat hij zich om niets anders bekommerde.
Daarbij bleef hij geen toeschouwer buiten het krijt, maar
speelde en oefende zelf; en als wij de maat in 't oog houden,
mogen wij zeggen dat hij 't volhield tot aan zijn dood.
In Amerika, waar de sport een zeer gewichtig deel uitmaakt van de opvoeding, zouden de jongens geen liefhebberend geleuter over deze ernstige zaak geduld hebben, ook
niet van Father Finn. Zij erkenden echter in hem een man
van de praktijk. Aan den rekstok en in 't water, vond hij
met moeite zijn gelijke. Base-ball kende hij ook uit eigen
ondervinding en wanneer hij de taaie training beschreef
vóór een groote match, zooals in De VoetbalwedstrUd,
herkenden de jongens in zijn getrouwe weergave, het oog
en de hand van den sportman.
Schaatsen, roeien, zeilen en paardrijden behoorden eveneens tot zijn soliede kennissen en deugdelijke vaardigheden. Hierin hoefde hij althans voor geen enkelen jongen
onder te doen. En alles samen genomen, bleven de aardige
kunststukjes van Father Middleton, nog ver beneden de
handigheid van Father Finn.
Laat echter niemand het wagen hem voor Beotiër te
schelden, want hij hield ontzaggelijk veel van muziek en
zang. Jongens en meisjes van de Xaveriusschool konden
hem geen grooter genoegen doen, dan hem met een paar
muziekstukjes en liederen te verrassen. En wat een voorliefde spreekt er niet uit zijn boeken, voor al zijn vriendjes,
de alti en soprani. Blijft zijn verhaal van Philip de kleine
zanger, in ZIjn eerste en laatste Optreden niet een van zijn
mooiste? Is er een kerstfeest voor Father Finn denkbaar,
zonder muziek en stemmige kerstliedjes 4?
Aan groot tooneel heeft hij misschien niet zooveel gedaan,
omdat zijn overdadig werken hem onverbiddelijk den pas
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afsneed. Toch was hij een groot bewonderaar van Shakespeare en hij kende uit enkele stukken hee1e passages van
buiten.
Tooneelstukjes voor kinderen heeft hij des te meer
geschreven, sommigen bewerkt naar verhalen van zijn lievelingsauteur, Charles Dickens. In zijn eerste boek, Percy
Wynn, zien wij reeds de beroemde oude Scrooge, op het
tooneel van St. Mary verschijnen 5.
Daarbij kon hij geschiedenissen vertellen, die de jongens
heele nachten deden klappertanden en wanneer zij het op
hun beurt waagden een verhaal voor te brengen, kon hij
met zoo 'n ingespannen aandacht zitten luisteren, dat hun
fantasie er bovenmate vruchtbaar door geprikkeld werd en
de vlucht van hun verbeelding soms een duizelingwekkende
vaart aannam.
Hij zelf was nooit op zijn hoede voor alles wat er jong en
nieuw uitzag. Nooit keek hij met fronsend oog naar moderne
uitvindingen en durvende nieuwigheden. Geest en hart
hield hij wijd open, voor al wat nuttiger en practischer en
beter leek, dan al wat de menschen tot hiertoe hadden
gebruikt. Nooit heeft men hem den ouden tijd hooren
prijzen, als een periode van onovertroffen deugd en geluk.
Hij ging mee met zijn tijd en toonde zich op zijn vijf-enzestig jaren niet minder modern, als een jonge man van
twintig.
Voor zijn medebroeders was hij een trouwe, echte vriend
in lief en leed, met wie zij gaarne praatten van ziel tot ziel
en bij wien zij steun zochten in den harden zwaren tocht
naar de volmaaktheid. Op uitstappen en in vacantietijd was
hij de oolijke en altijd welkome kameraad. Niet zoozeer een
haantje de voorste, dat lag minder in zijn aard, maar de
aanstekelijke manier, waarop hij van de gegunde pret
oneindig genoot, maakte het plczü~r voor alle anderen dubbel
aangenaam.
'Wanneer hij op een picnic in de schaduw van een boom
gezeten, zijn sandwiches zwijgend naar binnenwerkte, zou
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hij aan den zwaarsten maaglijder eetlust bezorgd hebben. Hij
genoot van alles wat hem geboden werd, omdat hij in alles
Gods goedheid proefde en waardeerde. Wanneer hij samen
met zijn makkers op tocht ging en zij met een flinken marsch
in de beenen, onderweg een oogenblik uitrustten, kwam het
soms tot een gekibbel om naast hem een plaatsje te veroveren
Terwijl hij ondertusschen rustig op zijn rug lag uit te kijken,
naar het zwieren van de zwaluwen in de lucht.
Heel zijn roem bestond er in een goed kameraad te zijn.
Geen wonder dat jong en oud van hem hield, de jeugd
vooral, die zoo ontvankelijk is voor goedheid en sympathie.
Ook waren de laatste woorden die hij schreef, tot zijn
jongens en meisjes van de Xaveriusschool gericht.
Zijn levensgeschiedenis breekt inderdaad af met de woorden, dat hij wel veel moois weet over de tegenwoordige generatie, maar er niets durft van uitbrengen.
- Zij mochten uit weerwraak eens weigeren mijn begrafenis bij te wonen. En dat zou ik waarlijk meer dan spijtig
vinden.
Toen die dag vlugger kwam, dan iemand had vermoed,
stonden al zijn kinderen een laatste maal rond hun Father
Finn geschaard. Dien dag was de kerk veel te klein om al
zijn vrienden te bevatten. Want allen waren ze voor dit
laatste vaarwel opgekomen.
Voor in het koor zaten talrijke medebroeders, uit alle
deelen van de Vereenigde Staten, samen met tientallen priesters uit de verschillende parochiekerken van de stad, voorts
ridders van Colon, velen van zijn armen, protestanten en
joden, financiers en schoenpoetsers, krantenverkoopers en
beurslui, grooms en verlaten negers, die hij nooit zonder
glimlach was voorbijgegaan, allemaal zijn vrienden.
De dag van zijn afsterven publiceerden alle bladen van
Cincinnati, artikelen en fotos over heel de breedte van hun
rouwomkranste frontpagina. Zij noemden Father Finn de
best gekende « clergyman » van Cincinnati en Kentucky.
In alle geval mogen we gerust gelooven, dat toen hij stierf
op Allerzielendag van het jaar 1928, een menigte van jongens
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en meisjes, die hem reeds voorgegaan waren in de eeuwigheid en die nu schitterden in het verblindend licht van de
veroverde zaligheid, hun Father Finn opwachtten aan de
grens van aarde en hemel, om hem in triomf mee te voeren
tot voor den troon van God.
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NOTAS

HOOFDSTUK I

1. Hier denken we natuurlijk aan De Voetbalwedstrijd, in Amerika
een van de populairste boeken van Father Finn. Het is de spannende
beschrijving van een voetbalwedstrijd, met zijn voorbereiding en
gevolgen. Lees vooral hoofdstuk XIII, XIV en XV.
Lees ook nog hoofdstuk XXIII van Tom Playfair, waarin de « Knickerbockers ), tegen de « Red Clippers)) spelen.
Eveneens hoofdstuk X, XII en XIII van Harry Dee.

N. B. Hierbij weze aangemerkt, dat het Amerikaansche voetbal,
door ons « rugby» wordt geheeten. Terwijl ons Europeesch voetbal
in Amerika « soccer )) heet. Daarbij spreekt Father Finn nog van
« cricket)) en van (( base-ball )), het Amerikaansche spel bij uitstek, dat
wij in 't Nederlandsch vertalen door doelloop-spel.
2. In hoofdstuk XI en XII van De Voetbalwedstr~id wordt op humoristische wijze en tegelijk zeer ernstig met dit soort flauwdoenerij
afgerekend.
Soms kan het ook gaan tot perversiteit. Wat Marie Dowling overkwam op een kritisch oogenblik van haar leven, mogen we bij de
Amerikaansche jeugd niet zoo 'n groote uitzondering noemen. Zij
wordt op het laatste oogenblik door Lord Bountiful gered, zooals in
het XVI hoofdstuk verteld wordt.

3. Zeer typisch in dit opzicht is hoofdstuk xv van Claude Lightfoot, waarin de viering van 't nationaal feest kleurrijk beschreven staat.
4. Hier kunnen we ter vergelijking hoofdstuk IV herlezen van
Claude Lightfoot waarin deze jonge heer zijn aankoopen doet in een
befaamde confectiezaak.
5. Dit is de korte samenvatting van de avontuurlijke reis van
Lucky Bob en van het vervolg, in Zijn beste Jaar.
6. Op dit thema werd Lord Bountlful geschreven.
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7. De meest typische weergave van deze echt Amerikaansche
gewoonte, vinden we terug in Claude Lightfoot, speciaal in hoofdstuk
xv tot xx. - Ook Tom, Percy en Harry gaan kampeeren. Zie o. a.
hoofdstuk XIV van Harry Dee.
Hoofdstuk XIII, XIV en XV van Lucky Bob toonen ons de grot bij
den stroom, waar Bob en zijn nieuwe vriend Matt Morris enkele
weken kampeeren en zich stevig trainen.
8. In hoofdstuk XI en XVIII van Lord Bountzful zien we de hoofdpersonen van dit boek afrekenen met een gevaarlijke gangsterbende.

278

HOOFDSTUK II

I. Zoo verliep het met Tom Playfair, wanneer hij thuis kwam van
zijn tochtje achter de brandweer aan. Lees hoofdstuk Il van Tom
Playfair.

2. Een kort verhaal in Jongenstypen getiteld" Een jeugdig Casuiste »
toont ons hoe Tommy zijn vechterslust de baas bleef, na zijn vast
voornemen in de Biecht.

3. In " De Bekeering van Gussie Hooker» insgelijks een kort
verhaal uit Jongenstypen komt een gewetensonderzoek voor, dat veel
gelijkenis moet vertoonen met dat van Frank zelf. Terwijl Miss
Harvey wel een deknaam zal zijn voor Miss Carmenia Hood.
4. Deze episode heeft zeker het verhaal geinspireerd uit Jongens
uit Amerika, ook gebundeld onder naam van De laatste zal de eerste
zijn, waar Father Finn als titel zijn eigen bijnaam aan geeft uit zijn
collegetijd : « Skinny ».
5. Zie het geciteerde verhaal van Gussie Hooker.
6. Dit laatste feit en ook het vorige staan zoo goed als letterlijk
naverteld in hoofdstuk VIII van Tom Playfair.
7. Vergelijk hiermee in hoofdstuk IV van Tom Playfair de verbazing
van dezen jongeman, wanneer hij voor 't eerst een toog ziet.
8. In Jongens uit Amerika staat een verhaal, dat als titel draagt:
De laatste zal de eerste zijn ». Hierin werden enkele herinneringen
aan zijn eigen noviciaat verwerkt.
«
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HOOFDSTUK III

I. In hoofdstuk III van Tom Playfair geeft Harry Quip wel een
overdreven sombere, maar toch niet geheel onjuiste beschrijving van
S. Mary in dien tijd.
2. Dit voorval heeft
XIX en XX schreef van

zeker inspireerend gewerkt toen hij hoofdstuk
Tom Playfair.

3. Dit droevige voorval heeft Father Finn verwerkt in zijn boek
Percy Wynn. Het knooppunt ligt in hoofdstuk XI.
4. Met deze jongens moeten beslist Georges Keenan en John
Donnel vergeleken worden, die allebei een zeer belangrijken en mooien
rol spelen in de eerste boeken van Father Finn. Zie in 't bijzonder
het einde van hoofdstuk IV van Tom Playfair.
5. In Harry Dee, van hoofdstuk xx tot XXIII, wordt de geschiedenis
verhaald van Willie Tipp en zijn gang. Dit gedeelte van het boek
werd zeker geinspireerd door den oorspronkelijken William Pitt
en zijn bende.
6. In hoofdstuk VII en vlIr van Harry Dee wordt dit dramatische
voorval naverteld. Het verhaal blijft echter beneden de werkelijkheid.
7. In menig opzicht te vergelijken met hoofdstuk
Preston.
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VI

van Ethelred

HOOFDSTUK IV

I. Deze gebeurtenis verhaalt Father Finn op fijn humoristische
manier in hoofdstuk XIX van Claude Lightfoot.
In hoofdstuk v van Percy Wynn krijgt Percy van Tom zijn eerste
les in de vischkunst.
2. Alles wat hij in deze ziekte ondervond beschreef hij in De
Voetbalwedstrijd. Hij ook kwetste zich evenals Harry Archer in een
match en tenslotte kwam hij eveneens terecht bij een zeer bekwaam
dokter, die hem radikaal genas.

3. In hoofdstuk XIII van Tom Playfair zien we Tom op reis naar
Cincinnati. Na een zeer streng dieet verwerkt hij in den restauratie~
wagen een even smakelijk diner.
4. De spanning waarmee Father Finn dit keer zijn dokter opzocht,
kunnen we best vergelijken met het bezoek van Dr Kl:ndal aan
Harry Archer. Waarschijnlijk vinden we dit verhaal zoo levendig en
echt, omdat hij tot in de détails zijn eigen gewaarwordingen en
gevoelens weergeeft, zooals hij die op een van de meest tragische
momenten van zijn leven heeft meegemaakt.
5. Wij hoeven slechts De Voetbalwedstrijd te lezen, om de sympathie gewaar te worden die Father Finn in den persoon van Father
Keenan voor deze klas voelde.
6. In hoofdstuk XXIV van Harry Dee enkele dagen na zijn vertrek
uit Milwaukee in Woodstock geschreven, staat heel 't relaas van
dezen triomf in 't lang en in 't breed verteld.
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HOOFDSTUK V

1.

Zie hoofdstuk

XXI

2.

Zie hoofdstuk

X

3. Zie hoofdstuk

van Tom Playfair.

van Tom Playfair.

VII

van Harry Dee.

4. Lees hieromtrent hoofdstuk VI van Harry Dee, waarin een afvaardiging onder leiding van Percy den Rector opzoekt en een halven
dag vrij krijgt.
Met Father Keenan, Rector van Campioncollege in De Held van
den Mississippi gaan de jongens ook zeer vertrouwelijk om.
5. Hier zijn de voorbeelden overvloedig.
Lees bev. hoofdstuk xxv van Tom Playfair, waarin Tom den
moordenaar van James Aldine arresteert.
Hoofdstuk XI en XII van 't zelfde boek met het middernachtelijk
avontuur van Tom.
Hoofdstuk X van Percy ~vrm, ({ Waarin Percy Tom en Harry ter
hulp komt. ». En hoofdstuk XVII, ({ Waarin Percy stuit op de dorpsjongens, die hem veroordeelen door de spitsroeden te loopen ».
Hoofdstuk XVII van Harry Dee, ({ Waarin Tom en Harry een nacht
doorbrengen in het « spookhuis ", enz., enz.
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HOOFDSTUK VII

I. Father Finn heeft een gedachtenis aan deze mooie kamer gewijd
in hoofdstuk xv van De Held van den Mississippi.
Lees ook hoofdstuk XIII in Lucky Bob met zijn hymne aan Campioncollege.

2. Wanneer Matt Morris in hoofdstuk XIV van Lucky Bob zijn
dagprogramma uiteenzet, wordt het canotochtje op den Mississippi
in het licht der ondergaande zon, niet vergeten.

3. In hoofdstuk VIII van Lucky Bob wordt een canotochtje op den
Mississippi verhaald, zooals Father Finn er velen heeft afgepagaaid,
zij het dan in vreedzamer omstandigheden.
4. Zie hoofdstuk

I

van Op den Loop.

5. Zie het volledige verhaal van den nieuwen Tarcisius in hoofdstuk xxx van Claude Lightfoot.
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HOOFDSTUK VllI

1. In hoofdstuk x van Sneeuwwitje zien we Father Finn aan
't werk, met de voorbereiding van zijn kommuniekantjes.

2.

Zie hoofdstuk v van Een kranig Kereltje.

3. Al deed Father Finn het groote werk, hij mocht toch ook op
kostbare hulp rekenen, zooals we terloops vernemen in hoofdstuk xv
van Zijn beste Jaar, uit den mond van kolonel Bridwell.

4. Zie hoofdstuk

I

5. Zie hoofdstuk

IX

van De diamanten Ring.
van Zzj"n beste Jaar.

6. In kolonel Bridwell, de gulhartige en goedgeefsche vriend van
Father Carney, zooals hij optreedt in Een kranig Kereltje en Lord
Bountzful, mogen we zeker een beeld zien van Father Finn's uitstekende vrienden.
Mr Lawson in hoofdstuk xx van Sneeuwwitje moeten we insgelijks
rekenen tot zijn beste vrienden.
7. Over al deze initiatieven van de jongedames congregatie vindt
men de volledigste teekening in Z,jn beste Jaar, Een kranig Kereltje
en De diamanten Ring.

8. Zie hoofdstuk v van Een .kranig Kereltje.
9. Op zeker oogenblik meende Father Finn zelfs, dat hij een
Roeping Genootschap » zou moeten stichten, zooals het verteld
wordt in hoofdstuk VIII van Z,jn beste Jaar.
«
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HOOFDSTUK IX

I. In hoo'"dstuk XVI van Sneeuwwitje vinden we de beschrijving
van een fee',tje door Alice Morrow en haar vriendinnetje aan Father
Carney :'dngeboden.

2.

Zie hoofdstuk

3. Zie hoofdstuk

van Sneeuwwitje.

XVII
XII

van Sneeuwwitje.

4. Hier volgen de titels van enkele van zijn mooie kerstvertellingen,
buiten de kerstverhalen in bijna al zijn boeken verwerkt.
« Tom' s Weddenschap )).
« Het Kerstoffer van het Misdienertje )).
« Kerstvreugde en Kerstgeluk. ))
" Weer Vrienden. ))
" De Kinderen van den Sneeuw. ))
Allen uit Jongenstypen en Jongens uit Amerika.
5. Zie hoofdstuk

XXIII

van Percy WYllll.

285

LEVENSLOOP VAN FATHER F NN IN DE
COMPAGNIE VAN JE; :US

1878, 10 Juli, begin van zijn eerste novi. iaat.
1879, October, verlaat het noviciaat wege :,s ziekte.
1880, 24 Maart, begin van zijn tweede n ,viciaat.
1881, Vertrek naar S. Mary waar hij SUf" dllant wordt.
1884, Eerste jaar philosophie te Woodsto k.
1885, Surveillant en leeraar aan het S. N Irycollege.
1886, Leeraar aan het Sint Xaveriuscolleg , te Cincinnati.
1887-1888, Tweede en derde jaar philosop :.ie te Woodstock.
1889, Leeraar van de Poësis aan het M rquettecollege te
Milwaukee.
1890, Leeraar van de Rhetorika aan hetze fde college.
1891-1893, Drie eerste jaren theologie te l)Çoodstock.
1894, Priesterwijding. - Studeert privaa: zijn vierde jaar
theologie te S. Louis.
1895, Leeraar van de Rhetorika aan het, . Marycollege.
1896, Leeraar van de Poësis aan het M,rquettecollege te
Milwaukee.
1897, Derde jaar noviciaat te Florissant.
1898-1899, Leeraar van letterkunde aan htSint Xaveriuscollege te Cincinnati. - Laatste g [often op 15 Augustus.
1900, Scriptor en kapelaanswerk in de p Irochie van Sint
Franciscus Xaverius te Cincinnat
1901, Directeur van de jongedames congrel :ltie en parochiewerk.
19°3-1928, Bestuurder van Sint Xaveriusscl: lol te Cincinnati.
- Directeur van de congregatio:) voor jongens,
meisjes en jongedames. - Leidel van de misdienaars van de Sint Xaveriuskerk. - Opsteller van
het parochieblad. - Godsdienstleeraar aan zijn eigen
school. - Medewerker aan het tijdschrift « America ». - Biechtvader in de parochiekerk. - Boekencensor. - Scriptor.
1928, Sterft te Cincinnati den tweeden November.
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