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DË STAPPEN IN DE SNEEUÏT,

I,

Tom Donald zat wanhopig in zijn huisje. Als door
smart ler neer gedrukt, weende hij. Zijn vrouw keek
medelijdend naar hem. Hun kindje was ook bedroefd,
vader zoa te zien schreien, maar begreep het leecl nog
niet.

Tom Donald bewoonde een kleine hoeve in de Schot-
sche HooSlanden, En zoo even was de rentmeester van
i:i jn heer geweest en had hem gezegd, dat hij in 't voor-
jaar moest verltuizen.

Tom Donald had altijd trouw zijn pacht betaald,
I{ij stond bekend als een vliitise $oer. En toch rverd
lrij van zijn boerderij veriaa"gd. Hij wist wel, waarom.

Rentmeeste,r Burnson, wiide de hoeve geven aan een
neef van hem, die *"r.t:îr Amerfta was vertrokkenr



maar daar slechte zaken had gedaan en nu hier wilde

boeren.
En voor dien avonturier moest een braaf Sezin nu

vethuizen. En waarheen ? Er was Seen enkele hoeve

cpen. En hoe zou Donald ziin brood verdlenen ?

Maar hij weende ook om dit groote onrecht' De

vriie Schot voelde zich behandeld als een slaaf'

- 
Ge moet naar den eigenaar zell schriiven, zei

Isabel, ziin vrouw'

- 
Hii is een lord... en bemoeil zich niet nnet ziin

pachters, antwoordde Tom. Hij laat alles aan den rent'-

meester over. Niemand kent hier ziin adres,

- 
Hii woont toch te Edinburg.. '

- 
Och' het helpt niets. De rentmeester is baas"'

De oude heer is 6iestorven en ziin zoon gieeft niets oni

cle HooSlanden' zegt men'
Een meisie van on$eveer twinti$ jaar trad binnen'

- 
Coeden da{, Sroelte ze.

- 
DaÉ }{ajorie, antwoordde Isabel'

- 
Is het waar, wat ik zoo even $ehoord heb ? Ja

het moet waar ziin,'. Torn weent.er om"

- 
Ja1 Majorie, sprak hij op hefti$en toon' Over

een kwartier is mijnheer Burnson, die rentmeester

is hier geweest, En ik moet verh,uizem en pl.aats maken

voor Colmar... Tr,vee iaar {eleden siond Colmar te

bluffen, dat hij het beu was in de Hooglanden te sla-

ven en te wroeten en hij naar'A.merika trok, vraar hii
in een paar iaar fortuin zou maken..- lù(ie hier niet

werkt, doet het ginder ook niet, Verleden week be'
*2-

vreerde hij dat hii n'el een hoeve zou krijgen, En om-
ciat hii een neef is van den rentmeester, moet ik de

straat op en krijgt dieluiaard rnijn boerderij,

-'1 f5 een schande, zei Maforie. En welk een re-
clen gaf de rentmeester op ?

- Geen reden. < Donald > s.oi:ak hij, < in IVIaart
tnoel deze hoeve vrii ziin >>, Ik vroeg waarom ik weg
moest".. En hii snauw<le me toe, dat hij geen reken-
schap van zijn dacien moest geven. Nijdig en ver-
waand vertrok hii.

- Nilat een onrecht, hernarn Maforie"
Ze was de dochter van den onderwijzer en woonde

alleen met haar vader in een huisje bij de school.
Ze had geen rnoecier meer, Majorie werd bernind

om haar goed karakter, Ze verplee$de ziel<en, en,
ofschoon haar vader weiniÉ verdienc{e, en Majorie zeer
zuinig het huishouden moest doen, wist ze toch dik-
wiils nog iets naar arme mensctren te brengen.

Ze was ontsteld do<lr het nieu-,lrs, dat ze nu $ehoord
had.

- 
Ilr heb al gezeçd dat we naar den ei6.e'r.za.r zel[

moeten schrijven, zei vrouw Donald,

- Naar den jon{en lord Parsly... f)e oude heer
is verleden Zormer gestorven... De zoon heet Edwin...
Vader heeft hem nogi les gegeven toen hi! mel zijn ou-
ders 's Zomers op 't kasteel was. Dat is tien jaar ge-
iec{en en rneer.. . Kort daarna is mevrouw {estorven
en sedert is de lord niet meer hier geweest. Hij verbleef
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altiid te Edinburg. De rentmeester hee{t vader eens

gezegd, dat de jonge lord veel reist in verre lanclen,
'-'_ Och, wat zou schrijven helpen ! sprak Tour Do-

nald. Mijnheer Burnson, den rentmeester is de baas.

lfat geef t een heer, die'in lien jaar hier niet meer ge-

u,eest is, noS om boeren als wi j ... Ziin geld opstriiken,
is hem genoeg... En dat hij het krijgt daarvoor zorSt
de rentmeester wel.

- 
Korn, Tom, niet zoo bitter, hernam Maforie.

Best mogeliik,. dat lord Parsly denkt, dat ailes
rechtvaardig gaat, De vroegere rentmeester was een
goede man.

- 
O, ia maar met mijnheer Burnson is het heele-

rnaal veranderd.

- De lord zal daarvan niets weten... \il7eet 6le wat,
ik zal hem een brief schriiven !

__ O, als ge dat wildet doen, Maiorie ! sprak Isabel.

- 
Met Éienoegien. Zoo lauw ik thuis kom.

- 
God geve, dat het helpt !

De oude lord was een rechtvaardig man en zijn zoon
kan het dus ook zijn. Dathij in zoo'n langen tijd hier
niet geweest is, komt door dat de oude lord, zooveel
verdriet had over den dood van mevrorrw. 't Kasteel
sprak te veel van haar. En dan. een jonge lord reist
veel, Die is zeker jarenwef gleweest, naar Indië, Egyp-
te, Ameriha en wie weet waar ! Maar ik zal hem alles
schriiven. Moed houden, Tom.

- 
Het is braaf van u, Majorie, maar ik vrees, dat

de eiSenaar zijn rentmeester baas laat,

-4-

. - Floop op God, die u uit alie moeilijtrcheclen katr
helpen.

. ,Zoo bemoedigde het vriencleiijk rneisje toch de
bedroefde menschen, En na nog wat rnet de kleine
Elise 6iespeeld te hebben, verliet ze d.ehoeve.

Vlug stapte ze langs het meer of het << loch >> zooals
vnen in Schotland zegt. Aan de overzijde, rezen stalifi
de bergien, de << bens > al.daar genaarnd... Om de krui-
uen hing de mist.. 't V/as hier een eenzame streek, De
boeren werkten hard op hun stukje land en hielden
koeien en vooral veel schapen,

Van een andere hoeve kwam een heer,

- Burnson, de rentmeester, mompelde Majorie,

- Ze was boos op hem. Ze had hem nooit kunnen
achten. Hij was vroeger een eenvoudig koopman ge_
yee_st. Sedert hij tot rentmeester aangesield werd toon-
cie hij zich zeer hoogmoedig

- Zoo meisie, zijt ge bij Tom Donald geweest?
vroêg hii,

*-Ja... dat hebt ge juist geraden, antwoordde
Majorie vriimoedig.

-- O, en de boer heeft zeker Seweldig op me ge-
scholclen I

- Neen... hii zat te schreien,

- Omdat hii moet_verhuizen ! Ja, dan had hij maar
eer moeten luisteren. Ik heb hem genoegi gewaarschuwd
I)at lord Parsly geen luie pachteis ;"ld; die hun landlaten vervuilen.
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- $/at... Donalctr, een luie boer ! riep Maiorie uit'
De vliitigsie n);il'r varr heel ctre gl.raek i Miinheer Bltrn-

son, Se verjaaSt trrent i:nr, een heel andere reclen' Uw

rreef moel een hoeve heb"tien. ifric Colmar, die alt'iid
een truiaard geweest is. En daarom moet een eerlijk eri

braaf gezin wegi.

- 
O, gij praat de leugiens van dien vent na" Meisje

vrees voorzichtig... Uw vac{er heeit ook land in pacht' ' '

- 
O, en ge wilt het ons ook ontreemen, omdat ik

uw onrecht niet goed praat".l{u loont Se het nog' dui-
clelijker hoe laf Se zl'it'

- 
T7ilt fe zwiisen brutaal stuk I Ge vergeet tot

v"ien ge spreekt,...

- Ge doet of Se de lord zeit ziit ' ". 
'U7e weten het

nog wetr, hoe plat ge u kondt aanst'ellen bij de boeren,

om een koe of schapen van hen te kunnen koopen, f)at
uw ouders arme menschen waren, is $een oneer' maar
dat ge nu doet of ge een groote miinheer ziil, voor
rvien wij rnoeten buigen is klein van u'

- 
Gii zijteen kwade babbetrtong... En ik zal u vin-

den !

- Of misschien ik u !

- 
$/at bedoelt ge 7 Wat kunt gii tegen rnii, on-

noozel schaap !

- 
Mijnheer Burnson, ik ga naar huis eir ik heb

liever, dat fe me niet aanspreekt !

- 
Trotsch schepsel ! Uw vader is een arme rneester,

die na schooltijcl nog op zijn stukje land moet v/roe-
ten ! 

;-

-_ llat is eerlijk I En nooit heeft een brave, eerliike
r::ra.n eloor zijn schuld n:oeten schreien.

-- ï{ad Donalcl geluisterd, hij zou niet moeten wee-
'oer...

- 
Ge lie€t, mijnheer Burnson. Voor uw neef ver-

jaagt ge Torn Donald.
-- I-ieéen, liegen ! Ha, ge wilt uw land verliezen,

en dan kunt gij aardappelen gaan schooiën in plaat.s

van ze zelf b kweeken...

- 
'k Zau tt toch nooit orn een aatrm,res vraSen...

En nu is 't gienoeçi...

Maiorie ging voort.

- 
De rentrneester is een slechte man, zei ze l:ij

z,ich zelll. ik heb al dikwijls ovcr irern hooren klagen
rnaar ik vrist nief c{at hij zoo oneeriijk was"

ïn hef dal stond de kleine kerk en daar'bij de woning
van den Seesteiijke, Aan cÏen overkant woonde meester
Palmer, Majorie's vader, Zijn huis en het schooltje
waren onder hetzellde dak, Men zag nog een winkel,
een smidse en het huis rran den tirnmerman, die te-
gelijk rnetselaar was, en die gebouwen vormden de

$ansche dorpskorn. De hoeven waren in 't ronde ver-
spreid. De rentrneester wooncle in 't naburig stadie,
waar rnen in Seval van ziekte den dokter moest halen.
Eii dat stadje was ook een klein spoorwegstation,
van\A'aar de trein naa.r de oude stad Stirling reed, de
marktplaats.

Op een heuvel rees het kasteel van lord Parsly
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maar dat sedert jaren slechts bewoond wercl door den
ouden portier en zijn vrouw.

Maiorie kwam thuis. In 't achterkamertje zat haar
vader te lezen. Door het raam zaÉ men de witte mist"
wolken om den statigen berg < Ben Lomond >.

Meester Palmer keek op,

- 
Zoo Majorie zijt ge daar? vroeg hij.

De meester was een eind in de vijftig, maar zaÉ er
ouder uit. Hii had steeds veel gewerkt, in de school,
en op zijn land. Van de school alleen kon hii niet rond
komen. Hij had een goedig Selaat,

Maiorie vertelde, nu alles van Tom f)onald en van
haar ontmoeting met den rentmeester.

Er kwam een flikkering in de oogen van den Schot,
die zoo dikwiils aan de kinderen verteld had van den
striid der vaderen voor reeht en vrijheid.

- 
Dat is gemeen, zeihij. De rentmeester doet of de

pachters slaven ziin... Ja, ik weet het dat hij onrecht-
vaardig is.

Maiorie deelde haar vader dan mee, dat ze aan lord
Parsly wilde schriiven.

- 
En Burnson dreigt ons stukie land af te nemen,

hernam de meester. Maar hii doet wat hii wil I lk zal
schriiven... Ik had het al lançi moeten doen, maar ik
beken, dat ik niet durfde voor den rentmeester. Hij" kan
mii het land afnemen en me last aandoen in de school.
En daarom zweeg ik, als ik onrecht zaÉ en hoorde.
Dat betaamt niet aan een vriien Schot ! Ja, nu zal ilç

sclrrijven. Vraag aan clen portier op het kasteel het

aclras... '1. Is beter cl;rt we dit iuist kennen. Edinbur$

is reoo groot.

- 
Wil ik dan maar dadelijk gaan, vader ?

-- J", kind I Dit onrecht is te vreese1iik... Een

brave man, clie al iang op een hoeve woont en er ziin
vader opvolgde, wegjaSen voor een nietwaard als Eric
Colmar ! Ik heb dezen snoever op school gehad' Praat-

ies maken, dat kon hij goed, maar luier knaap wa$ er
niet, En onoprecht en valsch.

Maf orie begaf zich weer op weg. En nu had ze weer
een ontmoeting. Eric Colmar kwam naar het dorp.

--- DaÉ Majorie zei hij. lVeet Se het groote nizuws
al ? Ik word boer. Ik heb het altijd wel gezegd, dat
ik een hoeve zou ltrijgen... En ik zal daar de zaken
eens anders driiven dan die domme, lompe Tom Do-
nald, Een modelboerderij wodt het en een schapenfok-
kerij waarvan de ouderwetsche krabbelaars hier ja-
loersch zullen zijn.In Amerika heb ik Soed miin oogen
open gehad, al kon ik het er niet gewoon worden,
en was ik liever in Schotland ! Maar Majorie, weet ge

$,'at, gii moest mijn vrouw worden.

- Nooit van mijn leven ! riep het meisje uit.

- 
Ge wilt niet !

- Neen, Colmar, ik wil zeker niet l,

- 
En waarom niet ?

._ O, voor veel redenen, onder meer omdat {e een
uwaze bluffer zi,it I En ook no{, omdat 6ie u verheu$t
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oryrer onrecht. Gij m<lest u schamen, c{at een ijverig, eer.
lijk man als Tom Donald voor u nroe[ verhuizen I

--- Gii doet ieelijk Majorie, Ge rnoest l;:lii zijn,
dat ik een arm meisje als gij tot een rijke b,.rerin wil
maken !

- Ge hebt nog nooit uw eigen boterham kunnen
verdienen I Houd me nu niet meer op, ik heb ernstiger
dingen te doen, dan naaruw gekken prae-t te luisteren!

* Ge hebt een Irankerr rnond...
-- O, ik durl de waarheid zegçien, gegiroet hoor !

'- Bliif dan rnaar in urv arrnoede ! Ge zult no6i wel
eens ialoersch zijn van vrouw Colrnar I

-- \ù/at een verwâande keretr, clachL &tajor.ie, Ftrij
heeft nooit iets Soeds uitgevoercl, maar toch zal hij
een modelboerderij rnaken. .Ia, rnet zijn mond !

Majorie kwam aan 't oud verlaten kasteel, dat daar
ioch zoo indrukwekkerrd als aan den heuvel hing. De
trrortier woonde in een zijvleugpl. Hij was al een oude
man.

-- Goeden dag, .Iohn groette.lvlalorie, toen hij op
het geklop de deur opende.

-- Dug, dag, het is biina avond... En de wind wordt
koud, Kom toch binnen, want ik zal hier korr vatten
I romde de portier

Majorie trad in de keuken, rvaar al een houtvurrr
l-'randde in den wijclen haard, De vrouw van {en por-
tter zat een roL fe versteltren. Tekeek Majorie nieuws-
gierigi aan,

- 
Ik kom voor vader. het adres vragen van lord

-10-

Farsly, zei het meisje'Vûe r,veten wel, ,1rt irij in Edin-
I'urÉl lvoont, maar niet in welke straat.

-- l.n de Prinsenstraat natuurlijk, grom,.le John.
Daar wonen al de deftige lui....

- 
Moei ge hern schrijven ? hernam hij.

- Vader heeft een boodschap.

- 
Î-lest rnogelijk dat onze lord aan 't ander eind van

cie wereld zit,
-'- I'i.aar zijnlsrîeven zuTlen wel nagestuurd r,r'crderr

-- Ge rnoet alles afhandelen met den renfmeester,

- 
Neen, dat wil ik niet ! riep Majorie heltig uit.

Mijnheer Burnson is een onoprecht mensch,
Zwiig, zwiig ! snauwde de portier.
-- Ervel, Majorie h€eit geiiik, ik zeS het ook, sprak

rie vrouw,

--Uw mond houden ! beval de portier. Ik wil hier
rustig blijven wonen...

-* Hij dc,et nu Tom Donald verhuizen voor zijn
neef vervolgde hi!, 't Is meer dan erEi... De Donalds
hebben altijd op die hoeve gewoond en met eere. En
voor dien wilden snuiter die eerst fortuin zou maken
in Arnerika, ftlaar weer van armoede teru$ kwam, moet
een degeXijk gezin de straat op. 't Is een schande,

- Vrouw, ik zeS, dat ge uw wafel houdt, bromde
john. Wij staan voor het kasteel, En wat daar Sebeurt
gaat ons niet aan.

-- Cch, ge zijt doodsbang van Burnson, omdat hij
altijd een groot woord heeft, Hij verSieet, dat hi,j zell
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vroegier blij was een shilling ôp een sehaap te kunner
vcrdienen.

- Majorie, ge wil t c{aarover toeh niet aan mijnheer:
Parsly schrijven ? vroeg de portier. Ik geef u het adres
niet, hoor I

- 
O, ik weet het al...

- Maar niet van mij I Ik wil in geen last komen.
Ik ben een oude rrân..r

- John, is dat nu een houding van een vrijen Hoog-
iander ? verrnaande Majorie. Ik ben bij Tom Donui,l
geweest; hl,j zat ie schreien als een kind.* Ik itan het niet begrijpen, zei de vrouw, die haar
man niet 5iehoorzaarnde, Waar moet hij nu heen ? Et
is niets open.

- De rentmeester maakt misbruik van zijn macht,
l;eweerde Majorie.

- Ja... En hij voelt zich sterk, omdat de lorcl
nooit komt. Hij is aangesteld geworden op aanbeve-
ling van den dokter uit de stad, rnaar die kent Burnson
niet. Zo<t hôoShartig als de rentrneester hier is, zoo
rleiachtig toont hij zich jegiens den dokter,

- De rentrneester maet zijn eigen zaakje kennen;
ik doe de mijne, hernam de portier koppig.

- Maar vader zal toch dit onrecht aan lord parsly
iaten weten hernam Majorie. Ik kan niet 6ielooven,
ciat een Schotsch edelman een valscha ard. zal laten
['eÉiaan.

- Maar ik Seef u het adres niet, zei John.

Hii hacl echter de straat reeds opSenoernd.

Majorie Sing heen. Haar vader zei dat <Lord Parsly
Prinsenstraat, Edinburg >> voldoende zou ziin eR

schreef denzel{den 6,vond den briçf,

't Was Zondag en cle Hooglanders kwamen naar d€
kerk. Er werd van te voren wat gepraat op het plein.
En nu liep het gesprek over Tom Donald. De arme
boer kwam ook aançiewandeld. De ancieren zeiden herr.
t rîendelijk goeden dag.

"-_'- Als Se in Maart niets 6ievonden hei:t, komt ge bij
ons, zei boer Kenny.

'_ En bij ons ! noodigden de ancleren.
Ieder voelde het onrecht en had met Torn te doen.

Majorie kwam met haar vader uit het schoolhuis, Do^
rrald ging naar haar toe.

- 
Heb Se tiid gevonden om te schrijven ? vçoe1

hii.
-_ Ju, de brief is weS, antrvoordde meester Falmer.

FIeb moed. Tom, Onrechf houdt geen stand,
Om den hoek van de smidse verscheen Colmar. Hij

was al vroeg uit het stadje 6iekomen, waar hij bii dqn
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rentmeester verbleef. Maar hij wilde poch en over zijn
overwinningf. Trotsch keek hij naar de boeren. Hij had
zich gekleed als een heer.

De menschen deden oI ze hern niet zagen, Alleen'J'om Donald kon zich niet'beheerschen.

- Leeglooper, ge rnoet me nog komen uitdagen en
treiteren ! schreeuwde hij,

_- Gedraagt u fatsoenlijlc, lomperik ! riep Colmar
niidig.

- Torn verneder u niet tegienover hem, sprak mees_
ter Palmer. Colmar snoeft over onrecht. I7acht gii af
c,f onrecht zegeviert.... Hoor de klok luidt... we moe_ten binnen gaan in het huis van God, die de zwakken
beschermt

De boeren knikten instemmend, De vrouwen en kin_rjeren waren al in de kerk.
__ Ezels om mij te hoonen, mompelde Colmar. Ikword hier toch de voornaamste en Éie zult mii naar

,1" ""g:n moeten zien. Neef zal me *-"1 h,rlpr"ntrnees_rcr maken.
Hij ging niet naar de kerk, maar moest voor ziinoonr een boodschap naar den portier doen.In.den namiddag hield het riitttiglan den rent-meester vô6r het schoolhuis stil. ÉurÀon trad binnen.Meester Palmer en Majorie arorrt ".rii"" in de achter_l.amer. De zon speelde op cle ii;;k;;-".n Ben Lc_mond, en er lagen uls purp"r"r, lirrtun om den kruinvan den berg.

,l

I
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- 
Ga zitt*n, mijnheer Burnson, noodigde de mees-

Ier.

- 
O, neen, ik kom niet als vriend, snauwde de

rentmeester en ik kan wel staande zeÉgeî wat me
cp de lever ligt. Ge heb een brief aan lord Parsly ge-

zonden over 't geval Donald ?

- Ja, en ik heb vooral scherp Éewezen op'L geval

Colmar, zei de meester rustig,

- Zoo valsch achter mi jn rug werken !

- 
Als ge me valsch noemt, wat nooit iemand ge-

daan heeft, verlaat dan mijn huis !

- 
Ge hebt er zeker niet aan Sedaclrt, daL het 1and,

waarop 61e boert, ook bij het kasteel behoort en onder
mijn beschikking is ?

- O, neen, dat weet ik heel goed. lil.aar or,r e,in stuk
land zal ik rnijn geweten niet bezwaren,

- Ge zult wel anders praten, a1s ge honger itidt !

Ge behoeft dat land niet rneer te beplanten. Mijn neei
Colmar zal het bebouwen ! Dat is anders, hé !.

-- Ge hadt er mee gedreigd en 't staat ook in den
brief .

- Onnoozelaar, denkt ge, dat een jon{e lord, die
cie heele wereld bereist, aan wroeters als hier in de
flooglan<len denkt. Ge hebt uw papier, uw inhi en ur,,i
postzegiel verloren, want urv brief komi van EdinburÉ
naar mij den rentrneester.

Burnson lachte hoonend.
_- Ga heen, rentmeester ! beval Palmer,

- Ge weet het dus... ge zijl uw land kwijt. En alg_ 1f -_-14-.



rrw dochter mij belasterd, zooals zebii den portier van
't kasteel fedaan heelt, zal ik ze voor den rechter bren-
gen'

- O, ge zul! me niet bang maken, miinheer Burn-
son, Ik blijf beweren, dat gij oneerlijk hebt gehandeld,

sprak Majorie.

- 
Rentmeester, vertrek nu ! drong de meester aan.

Ge hebt uw hatelijke boodschap Sedaan. Ik zal niet
lr'eenen als Tom Donald. Maar voor d.ezen is het heel
erp!, wat gij gedaan hebt,

- Krabbel dan maar in uw armoede voort I spotte
Burnson.

Hij verliet het schoolhuis,

- Ons land kwijt... hij durft het toch zei Majorie,

- 
Kind, God heeft ons altijd ons dagelijksch brood

$efeveir en't zal ons verder aan niets ontl,reken, sprak
meester Palmer. Kom, we $aan eens wandelen tot aan
het meer,

*-- 16 - -17-
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Kerstmis en Nieuwjaar warert voorbii. En nu winter-
cie het hard. Het had veel gesneeuwd, en noÉi was de

lucht dreigend grauw.
Majorie za{ het wel, toen ze îaar het stadje ging

om medicijn voor vader, die niet wel was,
Er woei een gure wind, Majorie moest in het dok-

tershuis lang wachten, want de geneesheer was uit,
Toen Majorie terupi keerde was het aan 't stormen.

' Fïet weer kan in Schotland zoo snel verand,eren Nu en
cian stoof er sneeuw. Er laS reeds een dikke vracht,

't Meisje stapte zoo snel door, als ze kon, Ze was
gehard te6ien 't geweldig weer.

Ze verlangd.e terug bij vader te zijn,
Majorie dacht ook aan Torir Donald Er was no{

gleen antwoord gekomen op den brief. Misschien was
lord Parstry in het buitenland. Gisteren nog had de
lentnreester haar treiterend gevraagd hoeveel keer de
lord haar al geschrevén had.

Plots bleef Majorie staan. Ze was aan een twee-
$prong... Op een zijpad zag ze stappen in de sneeuw,
Er was iemand langs daar van de groote baan gegiaan.



L-n dat pad diende alleen, om een akker te bereiken' c t

ieidde verder naar een algrond'

Ilen vreemdeling zou daat verongelukken' Een be-

u'oner van de streek zou nu dit pad niet nemen'

Majorie beelde van onsteltenis' Ze voelde het haar

plicht te Saan kiiken op het pad' Ze kon misschien

iulp bied"tt ' Zoo vlag ze kon; trad ze vooruit op den

rr"j"l langs de roisen. Ze za{ de sporen nog"' Tflaar

a" îkk*r. ophielden, aan een hellin$, liep 'i pad toch

over de rotsen nu met sneeuw bedekt'

En hier moest het meisje no$ voorzichtiger ziin, wanl

r{e storrn gietde er vervaarliik,
Majorie bleef staan' Verder mocht ze niet i het

pad eindigde hier erSens in rotsen die een holte

cn dan een afgrond begrensden,

Hoorde ze daar $een $ekerm ?

Majorie schoof langs den rotswand no$ wat verder'

Ln ze luisterde in$esPannen,
Jao ze hoorde een klagende stem van beneden'

- 
Tflie is daar ? rieP ze.

- 
O, help me ! klonk het. Ik ben gevallen" '

- Ik zal volk lialen ; aileen kan ik niets doen' Houd

rnoed, ik ben dadelijk teru{ | Verstaat Pe mii ?

- 
Ja... O, haast u !

Majorie keerde gejaagd terugg, Ze moest een mensch

Ï'et leven redden. Als de ongelukkige daar bleef lig-
gent zou hij van koude en uitputtin6i sterven. I{ii moest

in de holte gevàllen en giewond zl,jn. De storm kon hem

-_18-

ir:r clen algrond werpen. En dan was hij onherroepelijk
verloren.

Boer /vlaclon woonde 't dichts .bij. Majorie ging

naar zijn hoeve. Ze bonsde op de deur,

- Hei hei, wat gebeurt er ? vroeS Maclon, de deur
cpenend.

Haastig vertelde Majorie haar ontdekking.

- Ja, dan moeten we helpen, zei de boer. James,
ftob vlug, schreeuwde hij naar zijn zonen. Er is een
rnensch in de Vossenholte gevallen... Een lantaarn,
touwen... pak ook een mand mee !

- Vrouw Maclon, mag ik wat linnen meenernen ?

misschien is de ongelukkige wel gewond, zei Maiorie.

- S/e rnoeten nog helpers hetrben, henam de boer.,
Bob loop giauw om buurman Ramsen en zijn zoon I

' Wat spoedde rnen zich. Er moest een mensch gered
worden. Dat gebeurde meer 's Winters in de Hooglan-
cien.

De buurman en ziin zoon daagden op, En spoedili
was het Sroepje cip weg. Aan den tweespronpg toonde
Majorie de stappen in de sneeuw. Achter elkaar gin-
gen ze over het pad. Aan 't einde riep Maiorie :

- Hier ben ik rnet hulp. Hoort gli mij ?

-'Ja, klonk het.
.- Gii wordt gered.
Boer Maclon nam de leirting. Aan de groote man<l

werden twee lang touwen gebonden. James, ziin oud-
ste zoon gingi er in staan en hield zich aan de koorden
last, De vier andere mannen, tegien en achter elkaar.
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gesehoord, lieten nu de manc! neer' En ele storrn huilcle'
** f), God, iaat alles goed lukken I bad ivtajcrie, die

lrr spanningi de werkzaamheden vol$de.
.- Ho ! schreeuwde James,
ÈIii war met de inand in de holte.

- 
Hier ligt een man... ik zal hern in de mand zet'

ten ! riep James,
En even later gaf hij het bevel, de rnand op te halen.

De geredde hield zich krampachtig aan de touwen
vast, Die kracht had hij toch no$, Zoo kwam hii aan

clen rand van de rots'.. Majorie, die de lantaarn vast-
hield, lichtte bij. De verdwaalde was een ionge man,
Hii werd op het pad geholpen, Het meisje zag bloed
z,.an zijn voorhoo{d. De geredde deed ziin best orn op

ele been te bliiven ; hij leunde tegen den rotswand.

- Laat mij uw woncle verbinden, zei Major'te.
Ze wiesch het bloed af met versch gevallen sneeuw

ô.ie ze in een doek door persinpi deed smelten. En
l,andig legde ze een verband, Intusschen haalden de
mannen James boven,

- Zie zoo,'t voornaamste is gedaan, zei Maclon. Nu
met den sinjeur naar mijn huis.

De geredde wilde voort strompelen.

- Zoo gaat het niet sprak Maclon. Zet den kercl
c.p mijn rug....

Hij was een Schot als een reus, En hij droeg den
gewonde mee, Majorie ver{ezelde 't groepie naar de
I'oeve. De geredde werd voorloopig in een zetel gezet.

_?,0_ -- n -

En de dochter van den rneester vernieuwde het ver-
liand. De wonde scheen niet ernstigi. De ionge man
bleek echter te versuft om te praten.

..--: Bob, haal den dokter... dat is 't beste, sprak de
boer.

- Ja, dat vind ik ook stemde Majorie toe,
Ze had wel willen weten, wie de verdoolde was,

H.ii zay eî een defti{e heer uit. Maar hij kon nu niet
ondervraagid worden. En Maiorie moest noodzakelijk
rraar vader, die wel ongierust zou zijn over haar lan{
uitblijven.

De meester was blij toen ziin dochter binnen tratl,
En dçzc, had veel te vertellen.



IV,

I)en volgenden mor6ien was de storm uitgeraasd.
l)e zon scheen zelfs, Maar die kon al gauw weer dui-
kelen, Toch was het nu $oed weer, om eens naar de
hoeve van Maclon te gaân, en te hooren, hoe de glewon-

de het maakte.
'Ioen ze de boerderij betrad kwam de boer haar

teSemoet.

- Goed nieuws, hoor, zei hij. De patient is al een
stuk beter. Maar weei ge, wien, Se gered hebt ?

- Neen, natuurliik niet...

- 
Lord Parsly onzen heer !

Majorie kreeg een schok, Eh aaaetllto dacht ze aan
Tom Donald. Die zov ns zeker recht kriigen.

- 
Ja, ja, hernam de boer. 't Is onze lord. Hii had 't

zeker in zijn hoo{d gekregen, na al die jaren, weet
eens naar zijnkasteel te komen, Hij koos er een slech-
ten dag voor, Hij was met den trein aan6lekomen en
had niemand wat laten weten. Hij zoi te voet naar 't
liasteel 6!aan, en meende den weg no6i wel te kennen,
Maar aan dien tweesprong verglis te hij zich, Hij nam
het pad... en kwam in de Vossenholte terecht, Geluk-

- 

tt _
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Lig bieef hij daar liggen en rolde hii niet in den af-

grond. En hii mag God danken, dat gii de stappen in

cie sneeuw hebt gezien.

- Is de dokter nog Seweest ?

,- Ja.. ' 't is niet erg' De sneeuw hee{t den val
yeruacht, En hij prees u!!' verband' Weet $e wat ik
clenk, Majorie ?

- 
Nu, wat dan ?

- 
De lord heeft uw brief gelezen en wilde onver'

wacht een onderzoek kornerr instellen. .. Zoo zithet in
elkaar. En Tom Donald zal reeht kriiSen.

- 
O, ik hoop het...

- Maar ga binnen...

- Neen, neen,

- De lord heeft al over u gesproken... Hii zil in
mijn zetel...

- Neen, nu Eia ik niet bij hem... Als hij aange-
sterkt'rs, zal vader over zijn brief met hem praten...

Majorie was te bescheiden, om nu den lord te ont-
moeten. Ze spoedde zich naar huis. Dat was çlroot
nieuws voor vader ! En men begriipt, dat de meester
met belangstelling naar alles luisterde.

Daarna begaf Maiorie zich naar de hoeve van Do-
nald, Deze en zijn vrouw moesten ook het hoopvolle
nieuws vernemen. ËIet meisie bracht er inderdaad
vreugde. O, voorzeker zou de lord gekomen zijn, om
alles te onderzoeken.



- Ën gij hebt hem het leven gered, hii zal aan uw
tiarzoek voldoen, sprak Isabel,

Toen Maiorie daar nog zat te praten, trad de rent-
ineester binnen, Hij wist nog niets van ,t gebeurde.

- 
Donald., zei hij, zander te groeten, ik kom eens

hooren of ge al maatregeler, ,r.n-t om op te hoepelen.
Binnen een maand moet gie hier weg ,îin. En àt t 

"trirukke gedoe van die brutale juffer Jaar helpt u gêen
Zier,

. - Dat zullen we afwachten, sprak Majorie ge,
heimzihnig.

-'{ {n1*oord op uw brief komt irog niet, hé ? Zells
geên nieuwiaarswensch van den iorJ gehad ?

- Nêen, maar er is iets veel betefs... Ik heb lorci
Farsly fezien.. ..

Burnson schrok.
* Ge lieSt ! riep hii uit.

, . 
*. Gii, de rentmeester, weet nog niet, dat de lorcluer Îs.
-* Ge lijkt wel gek I* O, neen, ik heb miin verstand goed bii me, miin-heer Burnson. Er is nog recht in Sctofland.

- Maar spreekt ge nu ernstig ? hernam de rent-rneester, meer en meer on$erust,

- Ik spreek altiid ernstig.

- V/aar is de lord dan 7, Ik ben al op ,t kasteel ge-weest...
-_ O, hii is daar niet... Een rare rentmeester dieniets weet over de aankomst van zijnrn"".t"r,
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;-- Ge zeSt me dat allemaal om te lachen, De lord
heeft me niets gemeld....

- Een bewijs, dat onze brie{ wel aandachtig zal
gelezen zijn.

- 
Donald, weet glij waar de lord dan is ? vroeg

b,'rrnroo.

- 
Ik moet immers de maatregelen nemen om hier

c,p te krassen. Anders hadt ge me niets te zeg{en daar
straks.,, Laal me nu ook met rust,

- 
Majorie, spreek gij dan ! drong Burnson aan.

** Ik weet niet of ik het van den lord mag vertellen
waar hij is. Als hij u niets heeft laten weten, wil hij u
rrrisschien verrassen,

- 
En gii hebt hem gezien ?

- 
Ja zeker..,

- 
En wat zei hii ?

- 
O, dat gaat u niet aan !

-- Ge wil me voor den gek houden ! Pas op...

- Ik denk dat gii meer moet oppassen dan ik !

En nu ga ik heen... DaÉ Tom, dag Isabel,.. Ja, ia, alles
vord nu 6ioed en de man die in Amerftrra alles in 't
groot {ezien heeft, boert hier nog niet.

Lachend ging het meisje heen, Toen ze thuis kwam
zei haar vader t

- James Maclon is hier gieweest. Lord Parslv
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i,I'aagt ol we van midda$ om twee uur eens op de hoeve

rvillen komen, Hij mag no$ niet buiten, Ik ook niet"'
dus zult gij alleen het bezaek moeten doen'

Majorie vertelde van haar ontrnoetin$ met den rent-

neeester,

- 
Ge moet hem niet treiteren' vermaande haar va-

cler.Laat ons dankbaar ziin als er recht gebeutt, maar

zonder leedvermaak.

- 
O, ik meende 't zoo erS niet i 't Was maat wat

plagen.
Den rentmeester was teru$ naar het kasteel $ereden,

maar John, de portier, wist niets van den lord, Ma'
jorie had zeker grapies gernaakt' Maar Burnson was

toch niet 6ierust. En eindetrijk vernar,r hii dat de lord
Lij boer Mactron was" Hij hoorde ook het verhaal van
de Vossenholte. lVlajorie had den lord 't leven gered !

Met benepen hart begaf de rentrneester zich naar de

hoerderij. Maar aan de deur zei de boer hem, dat de

l,tird maar om half drie kon ontvanEien,

Ongerusf vertrok rie rentrneester weer. Hii reed naar
IJonald,

- 
ZeÉ eens, ik bera te haastig geweest zei hij tot

iom. Gii kunt op de hoeve blijven, hoor...

- 
Dan zal ik er derr lord voor bedanken.

- Neen neen... hij weet er niefs van... Ik heb dat
L esluit ge4omen...

- 
O, dan zal ik hooren wat de lord beslist.

- 
Toe, toe, zeg dat ik rnaar eens over verhurgn
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heb {epraat... en u een andere hoeve wilde aanbie-

cien... Dan zal ik u rneer land bezorgen'
' -_ Wat denkt Sij van mij"' dat ik zoo valsch ben

a.ls gij ! riep Tom Donatrd uit' Ga heen mijnheer Eutn"

son,
O, wat werd de rentrneester nu vernedercl ! Als

een wanhopige be$af hij zich naar den meester' om

c\aar zoete broodjes te bakken, maar hij werd niet

binnen Selaten'
Te t*ee uur kwarn &!.ajorie op de hoeve' De lord

zat in een zetel bii den haard. FIij stond op'

- 
DaÉ jufvrouw Palmer, zei hi'i' Ik dank u zoa I'n-

nig dat gij mii het leven gered hebt. Boer Maclon

heeft rne alles verteld.'. O, toen ik uw stem hoorde,

l^.reeg ik weer moed !

Silat sprak hij eenvoudi$ en vriendeliik I i\tajorie
moest plaats nernen bii den haard'

-- Ik vond .den brief van uw vader toen ik rrit
Frankr:ijk kwarn vertelde de trord' Ik sehrc'k toen ik van
cl,at onrecht las, En mijn g'av'eten schoot wakker' O
ik had hier al eer moeten homen.". Maar er waren
zulke clroevige herinnerir',fen aan het kasteel. Toen
moeder $estorven was, en va-cXer $eheel verstrooid
voar ziln lessenaar mijrnerde, zat" lk als knaap je urer
voor "c raam. Ii< miste moeder zca, En ik voelde ftre een-
za.&m... En toen vertrokken we naar Edinburg. Later
reisde ik veel... en ik dacht weinif, aan de Hoogtrandln.
It{aar de brief deed rne schrikken, Er gebeurt onrecht
r:p mijn gebied. En ik heb er schuld aan door miin na-
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l*tigtreici, Ja, dat voeiiie ik zoa diep. 'i. Besloot ndaf
hier te reizen en clen toestand le onderzoeken, En al

ciadetijk heb ik ondervonden dat $ij een edel karakter:
lrebt en ge dus ook voor een rechtvaardige zaak Eepleit
hebt,

- 
Och, mijnheer, ik heb mijn piicht gedaan, zëi

IvIa jorie,

- Het was moedig van u, in den storm op dat smalle

çad te gaan.

De lord vroeg meer bijzonderheden over Tom Do'
nald.

En daar kwam de rentmeester ; 't was nu half drie
Buigend trad hij binnen, maar bleelc als een zieke.

- Mijnheer Burnson ik heb zonderlinge din6ien van
u vernomen, sprak de lord, die hem nauweliiks gegroet
had.

- Er is veel misverstand, lord, stamelde Burnson,

- I(lildei Êii, ja dan neen, Tom Donald doen ver-
buizen ?

De rentmeester durfde niet ontkennen,

- Ik zal natuarlijk noS meer onrechtvaardigs ont-
ciekken, hernam de lord, .lVlaar die twee feiten bewijzen
me al dat ik u niet kan vertrouwen. En dus moet ik u
c,ntslaan.

Burnson kon heen Saan. T(/at later vertrok Majorie
En de lord zou haar vader bezoeken.

Tom Donald was ook op de hoeve geroepen, En de
lord zei hem, dat hij natuurlijk op de hoeve zoublij-
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vèn, en om ai de geleden onrust, sc'hold de heer hent

een jaar pacht kwiit.
Donaid ging toen naar clen meester en Majrlrie, onr

hun te bedanken votr hun hulp.
De lord bracht eenige dagen later een bezoek aan

den meester, ËIij sprak hartelijk met hen en hij hacl

een voorstel.Burnson was ontslagen. De school viel den
meester lastig. En de iord vroeg of hij rentmeester
wilde worden, Er kon dan een jong onderwiizer komen.

Colmar vertrok naar Glasgow om daar werlc le zoe-
ken,

De lord trouwde, en niet met êen groote dame varr
een kasteel, maar met Majorie, En ieder verheu1de
zich daarover, want Majorie werd algemeen bemind.
Ze woonde toen op het kasteel maar bleef nederig.

Burnson dreel weer handel, doch in een andere
streek, Hii had ondervonden dat onrecht geen stand
houdt.

EINDE,
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