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De boekjes va,n "A., 'HANS wo'rden in alie scholen aanbevolen,

omdat zij boeiend en ,nuttig zijn en aan de kinderen van eigen
land en volk vertellen. Dat deze uitgave reeds aan Nr 344 ia
en veel rn,umrnera reedg d/rie- on vilermaal herdrukt werden,
bewijet hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK overal gevraagd
wordt. De meeste verschenen boekjes zija,nog verkiijgbaar,
Ziehier eernige van de laatste titels:

3'010,. 't Fortiertle van Roeselanc 
- 

1Al. De Kleine Tobnecl-
epeelster. 

- 
30'2, Angstige Dagen. 

- 
3,0'3, Antwerpern iu

Brand. 
- 

304. Dc Ba,nrnelingeLn. 
- 

305. In het wil,de Land, 
-l'0'6. De Womderbare Reddin.g. 

- 
J,Ù7. Naar Congo. 

- 
3'08.

De Vriende,n der Slaven. 
- 

309, Fiere Margriet van l.,euven.
i10,. 't Avontuur va,n den Schilder. 

- 
3l l" Flet Boefje. 

-312. Een onverwachte Reis. 
- 

317. De Ge'hcimzinnige Teo'
ke'ns. 

-'314. 
De Spanjaarde n te Gheel. 

- 
3l'5. Zwarte Jan,

* 31t6. De Heks van de Mloe,ren. 
- 

317, De Boschwgchter
van Eikenhof . 

- 
318. Het Juffertje van rParijs. 

- 
319. Dc

Wolfjager van Turnhout. -- 120. De Z.eroovers. 
- 

321. Hct
3ezin van den Visscher. 

- 
122. De Wildre CorBoy, 

-'321.(eize,r Karel te Gent. * 124. Do Sparnjaarde,n te Mechelen,

- 
325. Kerst'mis in d,e Sneeuw. 

- 
326,5en angstig avont-

uur. 
- 

327. De Re is in den nacht. 
- 

328. De Zwarte Bende.

- 
329. Het licht in de Wilderpis. 

- 
730. De dankbare sol-

daat. -- 331. Een keer Wildstroopex. -- 332. Het Wonder-
land. 

- 
333. Het Verloren Testame nt. 

- 
334. In veilige Ha-

ven. -- 335. De worrderbare reis van schipper Bontekoe. 
-336. Een brutale feeks. 

- 
337, Vaders vertrouwen. 

- 
338,

D.e vlucht over de Schelde. * 3J9, Neels'avontuur. 
- 

340.
De Zwarte Ruiters. 

- 
341. De Heli van Afrika. 

- 
342.

De Pleegzoon van den B.delaar. 
- 

143. Het beleg van dcn
Ravenburg. 

- 
344. Een avontuurlijke vacantie,

Elke week verschijnt een nieuw boekjc,

Vraag in de boekwinlcels en bij dagbladverkooperu.

UITGAVE A. H.ÀNS-VAN DER MEULEN, CONTICH.
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Nr. 358.
A. F{ANS

ffie Hender w&ffi de H{wmffifiæm$wst

t.

Op een kouden' namicldag" k-warn cle oude
Sarn Machol,m, een Schotsche herder I'an de be-
sneeuwde hoogte. Op den .schouder droeg hij
een ,gevvond schaap, dat hij daar {:ctven in cle

kloof gevonden had. Hij wist niet van wie het
dier was. Alle boeren in den orntrek hielden
schapen. Hij zor: iret ineenernell llaar zijn hut.
Dan. kon hij Zondag aan cle kerk vragern, wie er
een scha,;:p vermiste.

Sarn l,tachoinn wa.* een eerlijke Flooglander,
die nog; de lcleedij d.roeg van zijn fier en lçloek
ras. Hij woonde mel zijn vf,Lrlnv in he't daï. Ze
haclden het sosns rnoeilijk. Saun verc{iende niet
illeer zoov'eel als vroeger, toen hij nog jagen
kon. Twee zonen ver"l[:. ]even in Élrreerika; ze
stuurden wel eens wat over, Irnai ir ue muesten
er zelf har'd werken voûr hrrn Ï:rru,;d. l.lrie cicch^
ters waren getrouwd; twee '"ovoo,:.den te Glas-
gow en een hier in de streek. Ze r.lecien lv;rN ze
konden voor hun ouders.
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Ô"h, S.* en zijn viouw wâren met weinig
tevreden.

Niet ver van zijn hut ontmoette Sarn een jon-
gen man, die sed'ert korten tijd uit Glassow was
terug gekeerd en. een huisje met wat iand ha.I
gehuurd. Hij he,ette Colmers. Sam kende hem
al van jaren geleden.

- 
Wat voor schaa,p hebt ge daar? vïoeg

Colmers.
Macholm vertelde waar hij het diertje ge-

vonden had en hoe hij Zondag den eigenaar
zou o,pzoeken.

- 
Zijt ge gek... Ge sleept het zoo ver mee

en ge zoudt het aan een of anderen rijken boer
terug geven, die u dan met een kleinigheid af-
scheept. Ge hebt toch zeker meeï verstand voor
zoo'n ouclen man. Laat ons samen een zaakjr:
doen ! We zulien het beest slarchten en rnorgen
vroeg voer ik het naar Stirling en verlçoop het
daar We deelen dan de wiirst.

_- Ik heib noo,it gestolen en doe het nog niet.
antwoordde Sam.

- 
. Is dat stelen )

-- Natuurlijkl

- 
Ge hebt het schaap toch gevonden i

- 
Maar wat men vindt, mag men niet hou.-

den, als rnen den eigenaar lran opsporen. Dit
schaap, is van d,e een of andere hoeve wegge-
dwaald.
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- 
En misschien zal de boer het niet eens be-

merkt heb,ben... hernam Coln"rer.s. Ge kunt toch
wel een buitenkansje gebruiken-

-- O, zeker, als ilc er op eerlijke wijze aan
geraak.

- 
Toe, geef mij het schaap... ilç zal al het

werk doen en morgen breng ik u uw deel. Ge-
makkelijker kunt ,gij het niet hebben!

- 
Spreek er ntet meer over!

- 
Ge zijt dom...

- 
Liever dom dan oneerliik. ".

- 
Ge schijnt het met de eerlijkheid niet

nauw te nemen, Colmers. Dat loopt verkeerd
uit. .. trk weet waarom ge uit Glasgow vertrok-
ken zijt... Ik heb er twee dochter wonen.

- 
O, hebben die kwaad van mij gesproken?

- 
Ze hebben me verteld dat ge er aan de

haven heht gewerkt met rnijn schoonzoons, eïl
dat de politie u zocht voor diefstal.

- 
En al is dat een leugen, ge wilt me dan

toch zeker hier verklappen.

- 
O, neen... Ik rnoei mij liever niet met u,

en daarorn ga ik nu verder.

- 
Och, ge zijt ezel geboren en zult ezel ster-

ven! riep Colmers nijdig uit.
Maar Sam antwoordde niet meer op die ge-

meene taal.

- 
Wat denktl Col,mers van

3-
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cie oude rnan. Hii zal het hier ook niet lang uit-
houden. Ûp clat bcerd.erijtje kan hij zijn kost 

-
niet venclienen. C*Tmers zal u.vel etroopen en ze-

]<er stelen ook. Dat h.nudt nieL lang stand.
IVlac.hoim lqwatr'r thuis en zijn vrouw keek

vreernel op, toeïx hij een schaap n'reebracht' Ze'
hoarde het verFraal, en hielp intusschen Sarn om
in een hoek van de hut wat stroo te spreiden
voor het dier" ,$a:rn verbon'd de wonde aan een

der pooten en gaf het.schaap wat voeder.
Hij vertelde, welk I'oorstel Colrners hem ge-

daan h"ad.

"* Die leerei deuqt niet, zei Marga, Sams
vrouw. \Ve r+reterr hel van de rneisjes. 't Is spij-
tig dat de deugnier in de br;urt is kornen wo-
nen, 'We krrnnen nos last kriigen met heirn.

* Oah, ik zaÏ herrn mijden, Dat is 't beste.
't Scha"ap lcwarn spc,e,Cig hij en scheen zeer

van zijn strooleger te genieten.

- 
Morgen kan het in den stal, zei Sarn. IVIis-

schien 'r,ve[ere x'ïe riog wel vôôr Zondag aan wie
het toeL.ehoort.

De hoeven stonderr irt de dun bevolkte hoog'
larrden ,..er verspveicl- Ën in den 'Winter bieef
men "t Ïiefst o,p de boevclerij, vooral nu de we-
gen moeili3'k te begaan wareïr. door de sneeuw"

II.

Colrners had bij zich zell gebrornd oùer de
dwaasheid van Macholm, zo,rals hij de eerlijke
houding van den ouden man lr'oemde. Maar hij
was nog rneer ontstdmd, omdât Sarm het wisi
van dat zaakje te Glasgow. Colmers had er aan
de haven gewerkt en zekeren dug steenkool
doen wegvoeren 'door een heler. 't 'Was uitge-
komen, en Colmers kon nog bijtijds de vlucht
nemen. En Sam wist dat. Ja, ziin schoonzonen
arbeidden ook aan de haven.

- 
Sam kan rne hier verklap,pen en dan

wordrt het nog gevaarlijk voor mij, dacht Col'
mers. Ik zal den ouden vent in 't oog houden.

Colmers gin'g verder. Hii 'wilde in 't bosch
eenige hazen strikken. Toen hij aan de andere
zijde van een heuvel kwdm, ontmoette hij eeri
jongen iboer.

- 
Hebt gij geen schaap zien dwalen) vroeg

deze.

- 
Neen.'.. Zijt gij er een kwijt?

- Ja. 't Moet van morgen van de hoeve
weggeloopen zijt, toen de knecht den stal
schoon rnaakte. De lumrnel heeft het niet be-
rnerkt. Maar hij zal het betalen, als ik het niet
terug vindt.

Colmers kende den jongen boer; hij wist dat

*4* -6-



hij een ïuwe, gierige nran 't^/as. Eri plots kwam
een zeer leeiijk plan i;ij L'oirners cp'

, * 'Wacht eens, zei h,ij. I-Ta ! nu weet ik hoe
de oude Sar-n l\4acholin ;rari zijn scFtaap kwam.
Ik ontmoette hem een half urlr geleden rnet een

schaap op den schouctrer: I{ij zei dat hij het ge-

kocht l"raci voor een kleillen p;:ijs, ormdat het ger-

'gekwetst was aan den poct. I-iij vroeg rne of ik
het wilde slacùrten en te Stirling verkoopen. Ik
zou de helft krijgen. Iiç ve:rtrouwde het zaakje
niet en bedankte hem nroor 't voordeeltje.

- 
En zei N{achc'Tnr rr waar hij dat schaap ge-

l.^ocht had)

- 
Van een kooprrriitlt... lk vond zijn mede-

deeling verdacht. tr-{ii kr'van'r ':r niei recht voor
uit Het zal rvel urv schaap zijn, ciat hij zoo wil-
de versjacheren"

-- Hal haalt F,4achttlm oy: zijn ouden d.g
nog zulke streken uit i Dan zal ii< ze hem rap af-
leeren, zei Robert,s, zooals c'le jonge boer heette'
Het is eerlijk van u, clat ge rrae irrlicht.

- 
C)cb., baas, ik kan geein L'edriegerij vet'-

dragen.

- 
Gij zijt uit Clasplow hier kc,q:nen wonen)

- Ja. Ik ben van de streeÏ.-... en ik l<on het
in de stad niet ge\ /oon worjen

- 
Wel, in 't voorjaar zal ik u misschien

wel kunnen gebruiken. Het is een goede aanbe-
veling, dat ge me dadelijk de waarheid hebt ge-

-6-

zegd. Nu ga ik naar l\lacholm, want anders is
het schaap al weggemoffeld.

-- Het is niet nooeTig mij te noemen. De oude
zou rne uit wraai< kunnen benadeelen.

-_ \Vees gerusil Fjedank: voor de rnededee-
ling!

Roberts begaf zich narar de hut van Sam.
Zonder klopnen trad hij bin:;err. Hij zag het
sc,haap op het stroo liggen.

- 
I-loe ko,mt gij ,aan ciat tlier? vroeg hij op

verwaanden toon.

- 
Cevonden in de Wol{skloof ... Vermist gij

een schaap) [-lei dier,was gewond en ik bracht
het mee. 'k Was van plan Zcndarg aan de kerk
den eigenaar op te sporen.

- 
Zao te iiegen vnor eu.lk een ouden man I

schimpte Roberts.

- 
Wat zegt ge?

- 
Ge hebt dat schaap niet in de Wolfskloof

gevonden, rnaar clicirter [:ij n,ijn hoeve" Ë,n het
moest vannachl of morgenochtend 1166r het
licht werd naar Stirling gevoerd worden, hé!

Sarm keek den boer vreemcl aan.
_- Ge ,beschuldiei mij van oneerlijkheid?

vroeg hij.

- Ja...

-- Gij ciie mij toch berer ruioet kennen.."
* Men kent egn rnensch nooit recht door.

*-*?*



Ce hebt het niet breed maar daaro,m moet gè
niet denken voordeeltjes op mij te rbehalen...

- 
En gij gelooft dat ik van plan was dit

schaap te houden, en.in stilte te verkoopen?

- Ja.
_. Dat is laster ! Het is laag van u mij daar-

van te beschuldigen.
* Sam is bij de zeventig en nog nooit is hij

voor den 'scÈrout noeten komen, sprak Marga.
't Is gemeen van u hem voor een dief te will,en
uitmaken. lk weet dat gij een harde man zijt,
maar ge moet ,op uw woorden letten...

- 
Ei zoo, wilt ge dat ik u vriendelijk vraag

of ik mijn schaap mag terug hebben! Ik zou ook
naar den ôchout kunnen 'gaan...

-- En hern vertellen, dat mijn rnan een uur
ver een arm gekwetst dier op ziln schou,ler
draagt, om het van den dood te redden, het dan
hier verzorgt, tot hij den eigenaar zou vinden...

- 
Toe, verveel me niet langer met uw

schoone praatjes! snaurnnie Roberts.
Sam stond voor hem. Zijrt oude oogen flik-

l:erden van verolltwaardiging.

- 
No'g nooit heeft iemand mij van oneeï-

lijhheid beschuldig l zei hij met kracht. Gij
waagt het... Neerm uw schaap en vertrek. Al is
het hier een schamele hut het is toc,h mijn huis,
en ik zou u om uw leugens aan de deur moeten
gooien 

.*. s *-

Roberts week een stap achteruit.

-.Viug, 
neern urv schaap en ga heen! her-

haalde Machoi,m.

wat, ih herinner r.a dat ik naar den

=' I "ol

Kalm



schout kan gaan, sprak Roiberts, Ik.zou hem b"-
wijzen dat ge ,h,et dier wildet slachten en te Stir;
ling verkoopen.

Nu Vermoedde Sam de waarheid.

- 
Ha! ge hebt met Colmers gesproken, her-

nam hij.

- -: Zingt ge al een toontje lager) vroeg de
landbouwer spottend

- 
Die kerel heeft u die geschiedenis van

Stirling wijs gemaakt. l

R,oberts achtte het nu niet rneer noodig over
den aanbrenger te zwijgen.

-- lsrnand [reeft ,me dan toch juist weten te
zeggeln waar ik ,mijr.. scrhaap zorl terug vinden,
sprak hij.

- 
Maar Colmers heeft er niet bij gevoegd

hoe hij me voorstelde het schaap te slachten Jn
het te Stirling te verl<oopen. De schelrn keert de
rollen orn e,n gij, die mij toch beter moest lçen-
nen, gelooft zijn leugens.

- 
'Waarom zijt ge dan met het beest niet

naar rnijn hof gekomen?

- 
Kon ilç weten, dat het ,van .u was. als ik

het aan de Wolfskloof v-ond, een ,r, ,"r, ,r*
hoeve...

- 
Aan de ïTolfskloof ... Och, toe, maak me

dat niet wijs.
_* En gij hebt vertrouweir in Colmers! zei

vrouw Macholm verwiitend.
--!0*

* Als de man u dat voorgesteld had. ,"n hij
mij niet over ,het schaap gesprcken heibben. Dan
had hij zijn mond gehouden.

Dus gij houdt vol dat ik een bedrieger
ben? vroeg Sam.

- 
Vertel hem wie Colmers is, en waarvoor,

hij Glasgow v'erlaten heef'c, zei Marga.
* |rJsen, zoo wil ik me niet verdedigen. Mijn

naam is daarvoor te eeriijk. Roberts neem uw
schaap en ga heen! beval Ma.cholm weer. Gii
stelt u gemeen aan..

meen
l<ruip.

gaan !

Ge vergeet zeker tot wien ge spreekt... ,

Ge zijt een rijk man, ik weet het... maar
niet dat ik, een vrije Hooglander, voor u
Ik herhaai, dat uw handelwijze laag is.

Zeg eens, ik kan nog naar den sc,hout
dreigde Roberts.
Ik zal zelf ga,en. Ik

zen. Hij zal niet gelcoven
En Colmers kan daar zijn
hij durft. Ga nu heen !

Roiberts narn het sc,haap en vertrok.

- 
Bij rnij moet ge nooit werk komen vra-

gen ! riep ,hij nog srnaden,C.
Boos greep Sam zijn staf.
'.-- Ik zal u varr mijn hofje jagen, valschaard!

schreeuwde hij.
Maar zijn vrorrw weerhield hem.

moet heirn niet vree-
dat ik een dief ben.
laster volhouden, als

-11 -



u Qlsern geweld, Sam! smeekte ze. Toon,
dat ge beter zijt dan hij is.

Ze sloot de deur. Nog lang duurde het, eer de
oude Macholm bedaarde.

Hij begreep nu dat Colmerrs wraak wilde ne-
men omdat hij herinnerd was geworden aan
zijn diefstal aan Ce haven van Glasgow.

II I.

Rolberts kon [ret niet ver'krtrppen dat een ar-
me trnan, als Sam Macholrn hem zoo stout toe-
ges,proken had. Roberts was een hoogmoedig en
heerschzuchtig rnernsch.

- 
Ik zal dien ouden vent eens

bied leeren voor een eigenaar als
zich zelf. Mor,gen beschuldig ik
schout.

Zijn vrouw 'die van een ancler dorp kwam err
Macrholm nauwelijks kende, ried hem aan de
zaak n,u maar zoo te laten. Het schaap was im-
mers terecht.

Maar den volgenden dag begaf Roberts zich
toch naar den schout, die daar zooveel was als
Ce politiekomrnissaris bij ons.

On,geveer op denzelfiden tijd had ook Sam
Macholm zijn l'rut verlaten, cn .stapte hij naar
het dorp. Hij sche'en gejaagd. Hij had dien

wat meer eer-
ik, zei hij bij
hem bij den

-12-
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nacht slecht geslapen. I-lij kon er niet over van
bedro,g beschuldigd te worden.

Roberts was het eerst bij cien' scho!.rt.

- Is er iets aan de hand) vroeg de a,n-rbte-

naar, die in de rustige streek niet veel 
"r'erk 

had.

- Ju, ge moogt Sarn fulachuhn wel eens
streng onder handen nernen' lvani hi-i l<rijgt op
zijn ouden dag vlagert van oneerlijirheicl..

- 
Sam Machoim oneerlijk! Xk zou niet meer

verwonderd zijn als ge rne k'."t;,3r,ii zcggea, Cai
de L,omondberg van zijn plaais gew'a.rldr:id was.

--_ luls1gr dan l.aar eens.. .. tllisrteren ver-
miste ik een schaap. trl* ging li':i: ;roel;.ei;, en oni-
rnoette een Jongen 'ïnan, clie pas mcl h,4a"choTnl

gesproken had. Maci-rolm drcr:g ;cr: t:c,l-rainp op
den s,chouder en maakie clien jong*;r rnan wijs
dat hij het 'van een ko,:p'rna* voûtr een XcÏein

prijsje gekocht had, omdat lret gekwetst was
aan een der pooten. h4acholryi '(rroÊg o[ ciie rnale
het wilde slachten en stitr veritoupen le Srtirling.
Ze zouden de rvinst deelen. tle ainder iveigerde"
Toevallig kwatrn ik hem tegen, /:x'Ï tûçTi ik herxr

vro'ig of hij seen schaap gezien har-'l, deed hii
mij openhartig dat verhaal" Ik ging; cia..ciciijk naar
Machohn toe e,n ja hoor, hr:t becst. w,ns claar. De
oude vr'as dan nog kvraad oiiidat ik iiet terug
haalde. Hij bedreigcle rne rnet zij;r staf" .[n orn-
dat hij zoo brutaal was, korn ilç hem aanË<iagen.



.- Hij loochende dat hij het treest wilde er-

F.oopen) vroeg de s'chout.

- O ja... Hij was r/an plan het te houde en
Tondag naar deh eigenaar te vragen aal de
kerlç. Dal wilde hij 'mij wijs maken, nur ik ^-:rn
met het dier betrapte.

-' Neen, Roberts, die oude Macholm liegt
niet. Maar wie was die jon,ge rnan?

- 
Colmers, heet hij...

__ C), die uit Glasgow gehomen is. Hij is
hier een jaar of vijf we,g geweest-..

- 
Hij kon het in de stad niet gewoon.wtr-

den.

- 
Ik zal van der,. man geen kwaad sprek"r",

5naar ik geloof Sam meer dan hem... [{oe ver-
dedigde $am zicLr) 'W'el, ciaar is hij.."

.De scho\rt zag rioor het venster Macholm,
cm de kerk draaien.

- 
Hij komt hierhpen, he''nam hij. Dat zal

oo'k voor die geschiedenis zijn

- 
Hij durftl

- 
't Kan niet beter passen. Zoo loopt hei

onrderzoek gemakkeli3k. En ii< verzeker u, dat
ge u e'rg vergist, Roberts.

- 
Ge spieekt hern al vrij voor ge geh,rorcl

hebt hoe hij zich in zijn leugens kronkelt, her-
nam de trotsche landrnan wat bits.

-* Och, ik hen al veertig jaar s'chout en ken
mijn volkje... 

_ t4 _

De arnbtenaar deed zelf de deur voor Macholrn
open.

- 
Kom binnen, zei hij 'harteliik. Kiils niet

zoo zwart, Sam. Ik geloof er geern sikkepit van"

- 
O, heeft Roberts de gerneene leugens al

rond gestrooid? vroeg de oucle tman.

- 
Hij is hier zelf . . Maar ik heb hem al ge-

zegà, dat hij rheelemaal mis is.

- 
Ge kent dus de geschiedenis zooals hij ze

vertelt )

- 
Ik zou eeï gelooven dat Lornondberg

eens naar Glasgow gewandeld is dan dien ,onzin

- 
Sam Macholm wordt hier vriendelijker

ontVangen dan ik, zei Roberts beleedigd.

- 
Wilt ge mij' nu 'aanwrii'ren dat ik onrecht-

vaardig ben? vroeg de sohout. Of denkt ge dai
ik Sarn norscher zal toespreken omdat hij geer:l
paar hcrnderd schapen bezit als gij?

De schout bood Macholrn een stoel aan en
zei'.

_- Roberts heeft zi3'n verhaal gedaan, doe gii
rru het uwe, Sam.

De oude her.der verteide uilvoerig hoe hij het
gewonde schaa'p aan de V/olfskloof v-ond, den
eigenaar iliet ,kon leennen, het dier rneena'm met
het plan het te veïzor€fen en Zondag aan de
trcerlc te vragen, wie een schaap verrniste. Hij
sprak dan over de ontmoetins met Colmers en

'liens voorstel.
*15..-



- 
God hr:ort me .en weet, dat ik de zuivere

waanheid spreeL, eindigde Sarn
-- En ik geloof u I sprak de schout. Ha ! is

Colmers van dat soort...
Sam had nu kunrrer, ,nssd,jelen waarorn zijn

lrelager Giasgow had moeten verlaten, maar hij
wilde dat nog niet doen.

Roherts keek erg verstoord,

-- Gij heibt' Tichtzinnig gehandeld, zei de
schotit tot herl. Sarn gedroeg zicih gisteren als
een eerlijke, brave F{ooglander, en gij zoudt
ziin goeden naam op straat werpen!

- 
Ik heb hei recht Colrrers te gelooven.

Macholrn runest het schaap :rtaaï dadelijk naar
mijn hoeve gôbracht hebLren.

- 
Stond uw na"arn op ,i.en rug van het

ibeest? vrûeg c{e schout. Of kon het dier '}rem te-
gen blatecl: << Ik behoor aan Roberts >>. Ge
zoudt Lreterr geclaan hebben hern flink te beloo-
nen voûr zijia goede zorgen.

-- I]{ neem geen penninÈï aan, verzekerde
Sarn.

- 
ftçhg1is, v/e zullen de heele belachelijke

zaak nu }aten rusteir, sprak de schout. Maar ik
waarsehuw u, de,n eerlijken Macholrn niet te
belasteren, want dan eoudt ge 'irneer van rne
haoren. trk wii er rlu Colrners niet in betrelcken:
iL" zal dien kerel ecllter in 't oog houden.

'- Dus ge geeft rne ongelijk?*16*

*.Natuurlijk! En ik raa.l u aan voortaan
voorzidhtiger te zijn.

-- Maar dat is geen recht, bromde Roberts.
* Wilt gij mij leeren wat recht is? Vooruit,

hoepel nu op! En als ge daar buitern iets over
Sam durft miszeggen " zal ik.i: straffen ! 't Is nu
wel geweest.

- 
Mii zoo tbehandelen! riep Roberts woe-

dend uit.

- 
Den'kt ge dat il< fluweelen handschoenen

aandoe om u aan te pakken, omdat gij het hoog
hebt zitten? Laat uw verwaande streken varen,
man ! fJw vader :zaliger was veel eenvoudiger,
Gij zult u gehaat maken. 'We houden hier niet
van hoogrnoed. Ga nu heen; €le verveelt me.

Nijdig vertrok Roberts, ornclat de schout hern
durfde t,e vernederen tegenoveï een armen her-
der.

- 
SaEn, we zullen in de lçeuken bij mijn

vrouw een lek'kere kop koffie drinken, sprak de
schou't hartelij'k. En b,ekomimer u niet om den
dwazen Roberts. De man rnoet no,g veel leeren,
al denkt hij dat hij nummer een is van het dorp.

Opgdmonterd verliet een half uur later Sam
Macholm het huis van den schout.

Buiten het dorp wachtte Colmers hem af.

- 
Ge helbt zel<er die leugens, van Glasgow

verteld) vroeg hij.
verf<likker, maar gij
e

geen
qt7-- Neen, ik ben



zijt een ge\rneene lerlr,enea.r, alntwoord'de Sarr

t-tll tt*U il* u, g*ruo*agd o;n l-ret schaap te slacl

ten en te verÏ<ooPen ?

_. R.oberts heeft ru"re verÏieard 'Lregrepen" '

-- O, draait ge ïïî; llog tni,er in u-w ner-igens

rond? hÆan, hei: zal verlçe'erd tnet u a$icncpen'

L,aat me nu met rust' Tk behtef die geschieJenis

van GTasgcw niet uLit. te T::ren';1era" Ze zuTlen het

hier wel orldervindirn, 'ççat vqlor eeEI kerel ge

.zijt.
A,4acl-rohn zette zijn \sefr ï'r.:lûT't'

ilr't"

Ë,en paar rvet]r,e,:r \{llr{'{:jil "re:'tI'l:ij fie.gaan'
Sam en Margai È-r";a,ilu"Lt:rr- o,tan de kerk" V6ér

hen stapte eei'l rneis"ie viirl ûngex/eer vijftien
jaar. Ze he,e'ute ft,'{;:,rli, rfl îvii!:h$ een weeze ' Ze

diende op cïe hr:*ore vi:n Fto'berts. Ze kwarn nog

al eens op l:ezo.,lt' !r!j .iTe n:ude h4nrga, rlie haar

moeder zoo goed g'::ken;l haeï

h{arga riep }ra.ar r:}!a;,iî11 erl lVtary bie:ef staan'

Ze werd r,o*at rocctr"

-- i\,4ary, we }lel"-l].:rl u ilr l'eertien dagen niet
meer T:ij on$ gazi':il, :rei vr*Ll',lt Ï\l4;lcherlrn'

I-let À.:isje'kr*ntg eie tr';rn','r:r ira ele oûgen"
* Ik rnag niet met,r hij o: l':'*rnen I'an clen

baas, antwocrdde ze"

._ F{eeft Robert.s u dat verboden}
--lR-

* Ja... lk heb er uoo'n spijt van.

- 
H,n îvaaro'ffil ",terÏ:iedt hij elat? vroeg Sam.

__ O, hij is zeenboos ûF u, or-irdat cle schout
I'em ongelijl< gaf.

"- f-lij scheldt zeiçerveetr *p rnij ?

_- -tr*, maar clan Ea ik uit cle keutrren. ï]ç kan
het niet hr:cren. ÏIc klvam zûû ira;ji:ne...

- 
Dat weet il<.. . I\{aan "t is }ret hest clat ge

sethoorzaarnt, &-rrn }çind, zei trdarga mertreiijdend.
Misschien zai Rc,ft:erts aijn onrec]rtvaarcligheid
inzien.

- 
Cotrrrners kc,xn!- nu *reei bij hern.

--- Prachtig gezelschap...

- 
En Coluners rr:.*r:i overal k:nraacl van Lr

spreken, vervolgrle Maryr.
_- [-{,:e kleingeeotig \:an rTie,n rijlr.en lan'd-

bouwer. F{ij moet -*rel erg lrnirtcL.agend zijn.
F,4ary wanrielde mct [i;u:r en h{arga mee. Ze

rnoesteri een heel eril:.q.{ ci.erizr:Ti:flen vreE afX,ep:gen.

Plots lçlvam uit ccl aljr.treg l1c,!:icrts Le paard
aangereden. I"iij hitTcl z:i;n njclirr in.

-. I\{ary, iïe heb ti ve,:L'u:dr;r r"rûg nret ciie val-
sche mens;heri te sprCrenl riep hij toornig.
Maak rJat ge thr-ris h;nm', i

F{et mr:isje elai ree;: tr-l;,'reg r,u'ils van }:aar haas,
iiep sncl heen.

-** R"oherts, gij 6;ei$raag,t- rr scl-rarudelig'k, zei
lv{ac}ru:lr,n verontwanrcJi g*:1.

-*- nk zal het u alfLer.:ren biultaa], tegen rnij te*19-



tellen' nu ikzijn lll< moet u nog wat- nieuws verl

u toch ontirnoet. Cil bebouwt dat stukje land

aan de beek. Welnu, ge behoeft er in 't voorjaar
g."t 

"utdappelen 
te planten, w-ant iIç heb het

lekocht en verpacht aan een ander'

Sam schrok. Hij had het akkentje voor een

kleinen prijs van landtbouwe:' Macdonald' En

zou het helrn nu ontnomen lvtlrden'
* Vraag een part'ij iand âan uw goeden

vriend den schout! hoonde Rcberts'

- 
God zal u straffen vooï uw haat! zei

Marga. Ko,rn, Sam, vervolgde ze-, het is Zon-

d"g... we ko,m'en uit tle kerk..' iat'en er geen

ge;eHige woorden vallen.'. God zal voor ons

zorgen.
-l G* zult nog ondervinden dat de rijke ei

genaar Roberts zich niet traa'' beleedigen door

I"r, ,.r-.r, schooiervaïl een herder ! schreeuw''

Ce Roberts, die toon verder reed'

- 
O, welk een booze rnarr' Ik

hij hoogmoedig is, rnaar niet dat

"làcht 
hart heeft, sprak lVlacholrn'

* '1 Is beter onrecht te liiden
Sam.

- 
Ën zou Macd,rnald nu ïï.eewerken om ons

dat stukje landte ontnernen? hernarn h4acholm'

Ik moe,t er hem toch eens ovcr spreken'
In den narniddag begaf hij zich naar de wo-

nin'g van den eigenal 
,n *_

wist wel, dat
hij zulk een

dan te doen,

. * Ô. kornt voor dat akkertje? tro.g Mu",
,lonald, zoodra hij Sarn bemerkte.

- J., mijnheer. Baas Ro'berts zei me, dat hij
het gekocht heeft.

- Ju, dat is zoo. Ik wilde het u deze week
meedeel,en. 't Spijt mij voor u, maar ik kan er
veel gelrd voor krijgen, en dai sla ik niet af,

- 
Roiberts koopt het orn :nij te benadeelen.

- 
p631 lç6j ik niets aan doen. Ied"" be-

tracht zijn eigen voordeel. 't Gaat mij niet aan
wat Roberts met dat stukje land van plan is,
nu hij rnij behoorlijk hetaald heeft. Uw pacht is
de volgende maand ten eintle ù,n ge zult dus wat
anders m,oeten zoeken voor uw aardappelerr.
'Waarqm hebt ge Roiberts ook zoo tegen u inge-
nomen?

- 
Ik heb hem niets misdaan... integendeel.

Kent gij de geschiedenis van het schaap)

- Een beetje... maar dat heeft met den ver-
koop niets te maken. Ik zou gerk geweest zijn
het geld te weigeren, dat Roberts bood, wel vijf
rnaal de waarde van den grond.

- 
Om mij te treffen...

- 
Daar kan iI< niets aan doen, Macholm.

.- Hebt gij niet een ander akkertje voor mij
al is het dan ver van mijn huis) vroeg Sam.

- 
Al mijn land is verhur:rd. En uw pacht

was trouwens veel te laag. Il< liet het zoo, om-
dat ge jaren lang ook mijn schapen hebt gehoed;21



doch ii< i.o' m" zelf daarvooï geen schade aan-

doen.
Ongetroost moest Sam heen gaar,l.

- 
"God zal ons hel'pen, zei Marga, vol ver-

trouwen, nadat haalrnan alles verteld had'
Den volgenden dag ontmottte Sam den boo'

zen Colmers.
-- Machol,m, zei deze, zaYg dat over een

maand het ak'kertje hij de beelc vrij is. Er staan

nog wat bevroren rapen op, geloof ik. Haal die

weg, want ik heib het nu gepacht. Ce merkt dat
het-beter is goed te staan rrret qroote heeren darr-

ze uit te schelden.

- 
'Wat een gekonkell sprark Sam. Daar kan

geen zegen oP rusten.
Hij wendde Col'mers den rug toe'
-* It zou dien rnan in de gevangenis lçunnen

brengen, zei hij bij zich zetrf. Als ik het aan den

schout vertel van den diefstal aan de haven van
Glasqow, wordt Colmers aangehouden. 'Maar ik
"wil geen wraak nemen.

De geschiedenis van den ahker scheen bekend
geworden te zijn. 's Woei'rsdags knlram een

lan<lbouwer bij Sam en Marga.
* Ge zijt uw land ku'ijt) vroeg hij'
"- Ja... Roberts heeft Lret gekocht en aan

Colmers verpach't, antn'oordrl.e Macholm
-- 'Wat heht gij toch met Roberts?

*22*-

Sarn vertelde 'nu oprecht het gêbeurde met
het schaap en het verhoor bi3 den schout.

- 
Roberts is hoogmoedig en heerschzuchtig

en die ondeug'den brengen hcm tot leelijke da-
den, hernam de landhouwer. I.uister, Macholm,
gij hebt mij trouw gediend, roen gij de kudden
hoeddet van verscheidene hoeven. Bij de ,beet<
heb ik ook land. En iiç'zal u een hoekje geven
voor uw aardappelen en uw graan. Ge betaalt
me dezelfde pacht al! aan N{acdonald. Dat was
niet.veel.

Sam noemde den prijs.

- 
Wel we behoirden dien en ge krijgt nog

wat meer grond, hernam de Lorave helper.
Wat waren Sarn en Marga her-n danLbaar! En

toen de landbouwer heen vo,as. zei Marga ont-
roerd.1 

- 
God helpt ons al. I-trij verstoort de plan,

nen van booze menschen.

't Werd voorjaar en Macholm kon aan het
werk op het nieuwe veld.

Roberts betwistte hem nu een uitweg, weer
met het doel den ouden herder te ,!:enadeelen.
Maar de schout bermoeide zich met het geval en
stelde Roberts in het ongelijk

De vertoornde landbouweï zocht allerlei pla-
gerijen uit. Hij was er in gelulrt som,mige lieden
tegen Macholrn op te zetten, *.rrr"h"r, die

-?3'-



werk van hem hadden. Deze vroegen dan aan

Sam, of hij so,ms nog schapen vond, of hij dik-
wijls schapenvleesch at, ho.' duur die dieren
waren op de markt te Stirling en zoo meer, als

om den ee,rlijken man van diefstal te beschuldi-
gen.

Sam leed er onder. Ool< Colmers stelde zich
driest aan en scheen geen vrees meer te hebben-

voor de geschiedenis van Glasgow'
Zoo vond Macholm op een rnoïgen een rij

pas geplante aardappelen uitgewoeld. Hij ver-
d.acht er Colmers van, dat gedaan te hebben,
maar kon het niet bewijzen.

O, hij had veel te verdragen'
Dikwijls ging Roberts met Col'mers uit. ZIi

sche,nen goede vrienden. Ze iaagden sa'men aan
de rotsige kust op waterwild

Zoo werà het Zomer. En R"oberts en Colmers
trachtten het leven van Sam en Marga te verzu-
ren. Roberts bledk zeer haatdragend te zijn en
Colmers diende tot zijn werktuig.

Macholm vergezelcle'geen kwaad rnet kwaad.
Aan nietrnand zei hii iets over den diefstal te
Glasgow.

- ?4'.s

V.

't T(/as tegen den avond. fulacholm zocht aaû
de kust planten, die hij in de naburige stad aan
den apotheker verkocht. Daar verdiende hij ook
wat mee.

Eensklaps kwam Mary naar hem toegeloo-
pen, de jonge dienstbode van Ro erts.

- 
O, Sam, ga dadelijk mee, anders gebeurt

er iets vreeselijks, zei ze, bevend over al haar le-
den.

- 
Wat is er dan, kind) vroeg Macholm,

- Colmers wil baas Roiberts dooden!
* Wat! Waar is dat)
-_ Aan de rots! Kom toch, Sam.
Ze spoedden zich heen naar de kustrand.
Colmers stond op een hooge rots en keek in

de diepte. Hij bernerl<te den ouden herder en
het jonge meisje niet.

- 
Zweer mij dat ge me .luizen'd pond zult

uitbetalen... of zoo waar ilc hier sta... snijd ik
cle lcoord door... en vertel tlat ge verongelukt
zijt. Ik zeg het u nu voor de tlerde en de laatste
maal.

Sam kende de gebruiken zoo goed, dat hij
dadelijk den toes,tand begreep.

Ro'berts en Colrneïs waren weer aan 't ja-
gen. Ze zochten in de rotsholten naar nesten
van vogels. Dat rvas dikwijls een gevaarlijk
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vrerL. O,m de holten en sptreten te bereiken,
moest men langs een koord afdalen, tegen de
steile rotswanden.

Zoo was er nu een touw bevestigd aan een
stevige rotspunt. Roberts had er zich langs la-
len zaldren, steun zoel<end nu en dan met han-
den en voeten aan vooruitspringende blokken.
Colmers was boven gebleven orn te waken, dat
het touw niet losschoot van de punt. En straks
zou hij Roberts bij het terug klimmen de hand
moeten reilçen.

I\{aar hij maakte van Roberts ,gevaarlijken
tnestand gebruik oïn een gemeen plan uit te
voeren. Hij eischte duizend prrnd. Hij wilde ze-
ker weer naar den vreernde, daar het wroeten
op een stuk land hern niet rbeviel.

Roberts moest zweïen die .som uit te betalen.
Een eed werd altijd gehouden. Zoo R.o,berts wei-
gerde, zou Colmers het touw doorsnijden. Dan
viel de landbouwer te pletter op cle onderste rot-
-3en.

Colmers zou dan beweren 4at de koord gebro-
l<en was door het wrijven tegc:n het graniet. Het
was een duivelsch plan.

Sam hoorde Roberts nog terug roepen:

- 
Colmers, dât ;neent ge niet... Ik zal u

meer land geven...

- 
Duizend pond! hernam éle misdadiger. Zie

ik heb het rnes in de hand... een snede... en ge* 2.6 _.

zijt verloren. Ik zweer u, dat het ernst is. Ik wil
naar Amerika... ik heb geld aoodig...

Maar eensklaps trok lVlacirolm den boozen
man achteroveï. Colmers slaalcte een gil. Hij
werd door die snelle beweging verrast.

- 
Mary, help uw baas; riep Sam uit" Ik zal

derr schelrn in bedwang houden.
-- I-,aat me los! zei Colrners. Het was im-

mers maar een grap...
Sam had het lastig. De jcnge Colmers was

sterker dan hij en spande zich in pm vrij te ra-
ken. Maar dat mocht niet, voor Roberts veilig
boven was. 't 'Werd een geduclrte worsteling. De
mannen rolden over den gronci. Sorns scheen het
cf Colrners boven zou geral<en.

- 
Ik zal u naar beneden gooien, en u leeren

u rnet mijn zaken te bemoeicn! siste hij.

- 
Mary, zeg aan Roberts dat hij zich haast !

Ik lcan het niet lang meer uithouden! kloeg Sam.
Hij merkte wel dat ze in hun strijd dichter bij

den kustrand naderden. Een schok en hii kon
'van de hooge rots vallen.

De oude man dacht aan N{arga.

- 
O, God, help mel s,rneekte hij.

Sam spande zich nog meer in.

-. 
Mary, laat Roberts zicir spoeden! riep hij

weer.

- 
I[< zal u allemaal dooden ! raasde Col'rners.

l\{ary hield intusschen het touw zoo ver van
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den rotswand als ze kon, om haar baas het klim-
men gemakkelijke,r te maken

Op 't lawaai kwam echter een jonge herder
aangeloopen, die achter een boschje een kudde
bewaakte.

Wat gebeurt er hier? Sam, gij nog aan 't
vechten? vroeg hij. Moet ge daarvoor zoo oud
geworden zijn! Pas op, ge rc.,lt beiden dadelijk
naar beneden. Zijt ge dan zinneloos)

- 
Hel'p,rne, deze ïnan zou een moord willen

plegen, hijgde Machokn.
De herder stak een handie toe en spoedig

moest Col,mers het verzeLt opgeven.
Intusschen was Robertç bo'ven geraakt.

- 
Gered, zei hij. O, die b,ref bedreigde mijn

leven !

- 
'1 'Was een grap! beweerde Colmers.

- 
Wat is er dan toch allemaal? vroeg de her-

der. Ik hegrijp er niets van.
Roberts vertelde zoo kori mogelijk het ge-

beurde.

- 
Ik had vertrouwen in rlien kerel, en zoo

behandelt hij mij. Maar hij moet nu naar den
schout! besloot hij.

- 
We hebben een flink touw om hem te

binden, sprak de jonge herder.

- 
'1 'SVas im'mers maar een grap, hie,ld Col-

mers vol. Ik wilde Roberts eens bang maken.

- 
Nfsen, 't was ,geen grap. zei SaIn. Ik heb

-28*

gehoord wat ge naar Roberts riept. En Mary
ook Daar ligt uw mes ! En ge zoudt mij ook
naar beneden werpen, dreigdet ge!

- 
Vlacholm, gij he,bt mijn leven gered, sprak

Roberts.

- 
Ge ondervindt nu wie Colmers is... Ge-

looft ge nog dat hij de vraarhei.d sprak toen hij u
wijs maakte, dat ik het schaap stilletjes te Stir-
ling wilde verkoopen )

_- f\ssn, Sarn... 't trs of .:le schillen me van
voor de oogen vallen. Die man is een misdadi
ger

- 
n1 'V/as voor c{e grap! schreeuwde Colrners

die geibonden werd, zoodat hij zich niet meer
velroeYen kon.

Mary zei, dat ze van de bazin den baas had
moeten zoeken. Toen ze aan de kust kwam,
hoorde ze wat Colmers naar beneden riep. Ze
liep toen om Macholm, dien :re in de buurt be-
merkt hacl.

*- Dat ktrnt ge straks allernaal vertellen,
meisje" I- oop nu orn den schout. zei de herder.

Rqrberts beefde nog.

- 
Wat een avontuur! kloeg. hij. Met zulk een

schelm J:ren ik ilcwijls op Ce rotsen geweest.
Maar Sam, hoe kwaemt gij zaa opeens hier)

- 
Wel, ik zocht in de btrurt planten voor

den apcothe,ker. Uw diensth'ode Mary kwam ,me
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zeggen wat er gebeurde, Ën natuurlij'k liep ik
dadelijk naar hier.

- 
C)m mij te redclen! En ik die u zoo gemeen

heb behandeld! Ge heL,t uvr leven voor mii ge-

waagd. Die Colmers is ste*er dan gij en hij had
u van de rotsen in r-le diepte liunnen werpen.

- .trr, daar dreigde hij rnee. En we lagen al
dicht bij den'rand. God zij 'ge.{ankt, dat voor ons
alles goed afgeloopen is.

-- Ge bloedt, San'r! sprak de jonge herder.

- 
De boef heeft me gerkrabt en gestampt. Ge-

lukkig dat zijn rnes hern ontvallen was.
\{en stond hier op eÈn eenzarne plaats en er

kwamen geen nieuwe toeschou\ /ers, alvorens de
schout na een uurtje verscheen Eenige dorpelin-
ger-vergæelden hern. Ze hadctren een kar rnee om
den gevangene te vervoeren.

- 
En is idat nu allernaal waar wat Mary ver-

telt heeft) vroeg de schout.
Roberts legde zijn getuigenis af, toen Sam

Macholrm en daarna de jonge heider.
Eenige 'malen onc{erbrak Colmers hun door te

heweren, dat hij een grap hacl uitgehaald.

- 
Ge zijt een echre misdadiger, zei àe schout.

- Ik had nooit lçunnen ,tr.ttl**tt dat hii zoo
iets zou doen, beweerde Roberts

- 
Ik wist al lanq daù de kerel niet deugde,

spralc Macholm, en hi,i r,'Çr-be]de het nu van den
diefstal aan de haven_,l1Glasgow.

"--.flelmsrs plaagde u... gii kondt hern in de
gevangenis brengen en €e zweegt ! riep Roberts
uit.

den. Eigenlijk had ik hem dadelijk moeten ont-
maslceren, want nu zie ik rn'aartoe de man in staat
is, hernam Sam.

- 
Wie zou dat van hem gedacht hebben!

herhaalde R"oberts.

- 
Wel gij hebt hem gebruilct om mij te sar-

ren Ge kond,t wel weten dat iemand, die zich tot
zulk een gemeenheid leent, een slecht karakter
heeft. merkte Sarn op.

- 
Flink gesproken, zei de schout. R.oberts,

ge hebt den dood dicht bij u gevr:eld... laar dat u'tot inkeer brengen. Uit haat tegen Sarn, die uw
leven reride, flâârnt ge Colrners tot uw vriend. De
boef wachtte natuurlijk maar de gelegenheid af
orn u te bedriegen. Ge hebt onCervonden, wie hij
is. Denk ook over u zeif na. irk hc-b u met die ge-
schiedenis van het sohaap gezr:gd, dat Sarn Mac-
holm eerlijk is.

_- Ik beken mijn ongelijkI sprak Roberts.
-- Wel, ge zult gelegenheri:l hebben orn het te

toonen. 'We rnoeten nu Coln:ers naar het dorp
brengen. Ik hab de getuigenissen gehoord en de
plaats gezien, hernam de schout.

.- Het was maar een grap! ,kreunde Cofmers.
De gevangene werd op de kar geheschen, die
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dur, 
"^.r 

het dorp reed. Roberts gaf Sam de hand.

-Wilt 
ge me al mijn onrecht vergeven? vroeg

hij. Ik heb zeer misdaan tegen u.

- 
Bij rnij is er geen wrok Ineeï, antwoordde

Sam. Ik deed mijn plicht. Toen Mary me zei in
rveli< gevaar ge waart, hdb ik niet aan het schaap
of het akkertje gedacht'

* Ge zijt een edel man. Ik zal u en Marga kct-

men bezoeken.
Dat is goed,

Sam keerde naar zijn plantr:n terug, nadat hij
'zich in een waterval gereinigti, had van het bloed
uit eenige wondjes in zijn gele^at en aan zijn han-
den, Dan begaf hij zich huiswaarts, v/aar Marga

:l Y.gn verhaal Y"..
Colmers moest voor jaren naar de gevangenis.

Roberts had Sam en Vlarga l:,ezocht err de oude
herder kreeg bij he,rn vast werk.

.8. INDË,


