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A. HANS

De Uurarloren $ûs3 hpû

I

e$lagtcl Rona

- Kcrnr vlug hier. . . daar is de dochter
van de heks I riep in een Schc,tsch zeedorpje een
moeder tot haar zesjarig kind.

Er naderde een meisje van ongeveer twintig
jaar. Op haar gelaat iag e^en droevige trek. En
ze keek nog treuriger, toen ze die harde woorden
hoorde, en het kind naar de rnoeder zag loopen.

Ze kwam voorbij het huisje
* Vrourr Kernii, heb ilç o*rit aan een kind of

een grorll mensch iets misdaan? vroeg ze.
* Ga rnaar rap door... ik spreek niet met u!

klonk het terug"
Van achter een haag trad cLln jonge man te

voorsehijn, Ë,n hij zei tot het meisje:

- 
Ë,llen. stoor u niet aan .lien .lornmen praât

vân vrourv Kernil,
Ëllen ging verder.
* pûmrne pri:-at! herhaalcle.l*r orouw. George

F'esan il. Braat niert do:n. l"s die Ë,llen niet d" rioeh

i\r
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ier van heks Bessie, die over een *..rrd gesiofr,
ven is ?

- 
Och, Bessie was geen heks. maar een sim-

pele vrouw, die door veel verdriet r zat raar in het
hoofd was geworden. Zoo liep ze sorns 's avonds
buiten, in haar eigen babbelend. En dat is genoeq
voor zekere menschen om iemand voor een too-
veres uit te maken !

- 
Door haar zijn kinderen ziek geworden.

- Ja, net als de kleine van Elspet.,. Toen de
dokter in haar vui.l huis kwam, moest de vrouw
bekennen, dat ze in geen twee maanden haar
kindje behoorlijk gewasschen had. Maar als zull<
een wicht ziel.. wordt is het niet door verwaarloo-
zing maar door hekserij.

- 
Bessie had 's avonds te voren bij Elspet's

huis vreemde rvoorden geroepen. ..

- 
Ze had weer een aalf-"-J.l van koorts en

waanzin; wa$ uit haar woning geloopen en ver-
dwaald. En ze schreide van angst. Hoe zou ze

zoo een kind ziek kunnen malcen? Toe zwiig
maar, ik ken al die fabeltjes van gestorven
koeien en l:edorven J:oter. Bessie had er niets
mee te maken. Ellen hceft haar ongelukkige moe-
der voorbeeldig en iicfderiji< verpleegd. Ze hacJ

al dien tijd geen plezierig leven Een beetje ge-

spaard geld wars spoedig verteerd en dan moest
Ell"" nog visch of krabben uitleuren om een stuk
brood te verdienen. Nu is ze a{leen, en' in plaats

-2*

van wat medelijden en vriendschap te ondervin-
den, wordt ze uitgescholden en veracht. Zijn dat
Christelijke manieren, vrouw Kernil?

- 
Ik bescherm mijn kind voor kwaad, her-

nam de vrouw koppig. En veien doen als ik. Ge
moet maar eens hooren, hoe ze over Ellen spre-
ken !

- Jt, dom, acliterlijk volk is er hier genoeg.
En rnannen en vrou'rren kletsen over allerlei on'
zin van geesten en spoken. Ze zouden beter hun
kinderen naar school zenden. In de kerk is al
meermalen tegen dat l:ijgeloof gepreekt gewor-
rlen. Toch blijft men elkaar ophitsen en bang ma-
ken.

- 
Er gebeuren zeker geen rare dingen ! Eerl

gisteren avond heeft mijn man nog een dansend
Iicht gezien boven de << Duivelsrots >>. Wat zegt
ge daarvan)

- 
Toe, ik behoef het niet ie weten. Houd uw

verhaal voor u. [Jw man is eens weggeloopen
voor een hemd, dat bij avond in den tuin van vis-
scher job te drogen hing. Hij was een held.

- 
Ieder'kan zich vergisserr..

- Ja, maar ik keer terug naar mijn stukje
land en ga dan visschen. Ik kan mijn tijd beter
gebruiken dan naar uw praaties te luisteren, her-
nam George Fegan, Ellen moest die babbelvrou'
wen bij den schout aanklagen'



* Ik heb met, den schout nog nooit ipts te
maken gehad, ilc ben minstens ,,in tr..ff"liîË 

"i;siil
* Maar laster is strafbaar en gij en anderen

lasteren.een b..qaaf- meisje" Het is ïoedig, h;.i
- - Cij verbeeldt u een geleerde te zijn" orn-
dat ge:e.n pe3r jaar op een 

*boot 
uit Glasgo;;

varen hebtl Ge waart er toch maar een matroos,
al bluft ge op u',v reizen! riep vrou\ r K"r"ii à.;;
Jongen mân na" die echter niets meer ant-
woordde.

* Dornme lieden toch, msmpelde Ceorge Fe-
g1n.- Ja, ilc ben gelukkig *,nt 

"*rd*r eeweest dar,
dit dorp.

__-Het was een afgelegen plaatsje aan cie NoorC-
lVest kust van Schotlanà. Georg* F.gar, .r,
vrouw Kernil hadden een vreemde taal !"rpro-
ken, het oude Gaelic of Keltisch. zooal, **r, dit
in het Noorden van Schootlancl nog hoort" Orre,
honderd jaar den lijd, waarvân wc rv-rrtellen, was
het veel algemeener.

George Fegan was al lang wees en woonde
nu bij een oom en tante. Hij verCiende zijn kost
met visschen en bewerkte ooh een stukje land.
Hij had eenige jaren gevaren en veel vyee*rl*
streken gezien, maar hij werd dat zwerven moe
en leefde liever in zijn geboortedorp"

Hij ging nu de retten plaatscn voor den vioed
Hii zag, hoe Ellen * l.:: 

afdaalde naar het

atrarrd, 7.e eing 
"âker 

lçrabberr zoekeh, die ze. in
het naburig sradje verkocht.

- Arm meisje, dacht George. Ze is nu al een
jaar hier. ". en ze heeft nog geen kennissen. Ze
komt ult een stad en huar:rÀeder moest goede
lucht en rusr hebben.,. Ë,llen lroopte, dat zI dan
zou genezen. Het is heel andels afgeloopen.

George sprak nu en dan eens met Ellsn en zoo
wist hij iets van haar geschiedenis, maar toch
niet veel. Het meisje scheen zelf schuw.

Ceorge daalde na een uur ock de rotsen af, die
hier in Schotlancl steil en woeËt zijn. Voor de kust
Iiggen talrijke grootere en lcleinere eilanden.
waarvan vele zelfs onbewooncl zijn.

George haalde uit een rotsholte eenige netten,
die hij opstellen mcest.

Het water zou spoedig riizen en bracht dan
visch mee.

George zag Ë,ilen niet meer. Ze was achter een
bocht verdwenen.

It.

Ellen Maclan zocht krabben. maar haar g.,
dachten wàren niet bij haar werlc. Ze ondervond
dagelijke de vijandige Eezindheid van rlorpsbewo-
nerç. Men noemde haar de doc;hter van Je hek".
Niemancl hier wist, hoe ongeluklr:ig haar moeder
ffi$ qÊnrÊe*t. Waaronn tCIon& men zieh F-n6 ô11.*-5*



bar.grhartig) VTap ,rnen dan waarliik .,zoo dom.
om te gelooven, dat haar moeder menschen en
dieren betooveren kon, dat ze een heks was) En
nu zou men hetzelfde van haar beweren. Ellen
had het pian opgevât, om dit dorp te verlaten
en naar de stad terug te keerer,. Maar wat moest
ze ginder doen ) Hier kon ze haar brood verdie-
nen. En ze wilde Eraarne bij het graf van haar
moeder blijven. Maar die vijandschap der men-
schen. Ënkele waren wel vriendelijk' zooals die
George Fegan. En qok mijnheer Donnevan, de

burgemeester en eigenaar van veel land en hoe-

ven, had haar bezocht en rninzaam met haar ge-

sproken. Ze woonde in zijn huisje. Hij wilde
geen huur. Hij had de begrafenis van moeder be-

iaald en Ellen wat geld gegeven. Maar hij kon
den laster toch niet doen zwijgen-

Ellen dacht nu over dit alles na en verwiiderde
zich steeds verder van de kust Ze haà al eenige

krabben van achter klippen gehaald, en in haar

mandje gelegd. Ze lette er niet op dat het water
snel lclom, en reeds de diepe geulen vulde die in
alle richtingen het strand sneden, langs klippen
en rotsen heen.

Zulk een strand is gevaarliik als de vloed op'
komt Gedeelten, verder van de kust, Iiggen soms

hooger dan andere, dicht bij de kust' Men kar'

nog-droog op die,hoogere gedeelten.staan, terwijl
J* jue*tu-tù 'met :w-qt€r :bcdekt,ziiii Ën' zop is",,tret

*-6*-

dan niet meex mogelilk dt kust te bereiken.
In dezen toestand geraakte Ellen. "foen het

water tot voor haar voeten spoelde en ze uit haar
mijmeringen gewekt werd, wilde ze terug. Ze
schrok. Voor de hoogere rotsen schuimde reeds de
vloed, die nu snel steeg.

Ellen zette het op een loopen Het baatte haar
niets. Ze begreep, dat ze niet meer naar de
hust kon. Het water sneed den terugtocht af. Mis-
schien reikte het haar nog tot aan de schouders,
maar de sterke stroom zou haar omver werpen.
Ook kon ze in een geul verdwalen en dan zou ze
zelcer verdrinken.

Wanhopig keek Ellen rond. Daar zag ze een
klip, die uit het strand oprees. Ze kon er nog
heen en beklom deze afgezonderde rots, die als
een eilandje uit den vloed opbultte

Hier was ze voorloopig veilig Ze riep om
hulp, maar zou men haar stem hooren) En wie
zou dan nog de verachte dochter van een heks
halen) Ellen werd zeer verdrietig. Ze riep niet
meer. Gelaten wilde ze haar lot afwachten. Ze
vouwde de handen en bad. Wat God liet gebeu-
ren, was haar wel. Als ze sterven moest, ging ze
naar haar moeder. Ze had al zooveel droefheid
op de wereld gekend, veel nreer dan de harde
menschen wisten.

En terwijl het water steeds steeg. verzonk
Ellen Maclan weer in gepeinzen

.-7 --
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Lcn iandioolrer l,,elclc, aan tr.:1 groole hurri v;rii

den burgerneester. Hij zag t-: haveloos uit err
droeg een pakje aan een stok. Eeu knecht kwarn
voor en keek niet vriendeiijir . "

*-1 ,lr, *n ih. zû,u me dus maar gÊuw weg mâ-
ken, anders stopt hij u in'het werkhuie. Hij heeft
een grooten hekel aan leeglocpers. die in plaats
van te werken, langs de wegen zwerven.

* Ik vraag toch niets. . .

.* 'TVaarom zoudt ge hier anders aanbellen l
-* Om den burgemeester te spreken.
** Ën dasr een leugenverhaal te doen ever een

vrouw en reven kind*ren, c.lie in nood verkeeren.
We lçennen dat en'laten ons niet bedriegenl
snauwde de knecht.

* Ge zijt heelernaal rnis. Ge doet, erf ge zelf
de burgemeester zijt. "foe, meld rne maar dade-
iiik bij uw meester' âan. Ik kom om inlichtingen.

-. N"g brutaai ook I

--'Nn keert ge de rnlien ,rrri (iij hebt me bru'
taal behandeld" Omrtat ge biinlrt van het vet etr

de weigedaanheid, nroet ge u nog niet verbeelden
dat ik vooï u op de knieën val'

-* Iir roep den Ï:urgemeeæter niet voor eeû
vagebond !

* Dan zai ik wachten. 'l ijc{ heb ik genoeg' Ik
kan hier wel een zitje nernen. [4aar ik ga niet
hçen, vOOf ik rlen b,,,,,,,,,,,,,,,,Urgemeester gesprOken heb'

- 
Dus moet ik den hond op u los lateni

-* û, voor honden ben ik niet bang. Die zen-
cien ze wel meer op ruij af. ,Als ik eens fluit, legt
<le kwaadste aich tatn ititlr inijri vot'ten'- 

ïfat rnoet
'_ Men ireeft

hier wor:nt.

ge hebben ) vroeg hij
mi| gezegd. ,rlat cle burgerneester

_. it ._



- W?, hebt gil dan aan den burgemeester te
vragen) hernam de knecht.

-. Dat gaat u niet aan I Gij zijt nog qeen over_
ste- van it dorp, al verbeeldt ge het u". 

"
Nijdig ging de knecht ,r*, bi.ro"n. Even later

trad een oude heer buiten. Het was de burge-
meester.

* Man, wat wilt gij van mij ) vroeg hij, ook
niet_ vriendelijk, want irij kon geen larrdloop.r*
verdragen en beweerde, dat ieder gezond mensch
in staat was, zijn kost te verdienen.

__ Ik heb de ecr u le qroeten mijnheer, sprak
de vreemdeling.

- 
Laat die eer rnaar na.

- 
Mijn naam is Jinr Maclan.

- 
Maclan ! Wat zegt get Tiit se farnilie van

Ellen Maclan]

- Zii is rnijn dochrer.

- 
Is dat waar?

- 
Zoo waar, als ik hier vocr u stâ"

- Kom binnen.."
.".-- Ik durf haast nict irr drr schoone huis.

'- Geen praatjesl
De landlooper volgde den burgemeester naar.

een spreekkamertje.

- 
Dus gij beweert, dat ge de vader zijt van

Ellen Maclan ? hernarn de oude heer.

-Ja.* Zii en haar *.:dîî, hebben nrij nooit oyeq

u gerprokcn. lk maende, dat vrour* Maclâr, êi.n
weduwe was.

- 
O, ze zal wel over mij zwijgen. Ze is er

met mijn dochter van door gegaan en nam al het
spaargeld mee. Ik hoorde dat ze met hun beiden
hierheen waren gekomen. Dat beweerde een
zwerver, dien ik te Glasgow ontmoelte. En ik
kom eens een onderzoek instellen Tot wien kon
ik me beter wenden dan tot u, Eeachte heer bur
qemeeEter.

- 
\f,/ss1 ge dan niet, dat uw vrouw gestorven

is?

- 
Wat zegt ge) Is het oude mensch dood)

Ze was ziekelijk, de sukkel.

- 
Spreek zoo niet over haar! Ze was onge-

lukleig en haar dochter is een braaf meisje.

- 
Maar wat is er van het seld geworden)

- 
Zoo, denkt ge'eerst aan het geld, kerel!

- Jr, want geld is de groote macht van de
wereld.

- 
Dat uw \rrouw zinneloos was, wist ge ze-

ker toch wel.

- 
Zinneloos op haar ouden dag! Ze is nooit

recht snik geweest. Maar het geld...

- 
Dat is opgeleefd.

- 
Zoo, zoo... Ilç belief het niet te gelooven.

- 
Schaam u ! 'Waarom heht ge uw vrouw irr

nood gelatenl
: 'W'aarom is zij uit Glasgo,vrr vertrokkc,n ? :

*- 1l *,



*" Wge,t", gd, 'wet" r,rr-e xuiier: ærs Ëùrnrlï,.firâb1r
Hllen gaan. Ze rnoet mij nrs€r vân u vertel-
Ien.

- J., en mij ool uitlçggen hoe ze dat geld
opgeleefd heeft.

De burgemeester maakte zich klaar voor de
wandeling. Hij gebooàzijn lcnecht hem van dicht
bij te volgen en een flinken stok mee te nemen.

Zoo l:egaven ze zich naar het huisje

- Hoe heeft mijn vrouw dit afgelegen nest
gevonden ? zei de zwerver. Ën hoe was het mo-
gelijk hier al dit geld te verspillen !

- 
Zwijg nu maar! 'We zuilen straks verder

spreken. lk geloof uw praatjes niet.

- Ik volg den rechten weg. Ik meld me bij
den burgerneester aan om te vragen of vrouw
Maclan in zijn gemeente woont.,En ge ontvangt
me als een schurftigen hond.

- Ik wantrouw u... Maar stil nu.,. Eerst wil
ik Ellen hooren.

Ze kwamen aan de kleine woning. De deur
was vast. Een vrouw, die op haar akkertje stond,
riep, dat Ellen nog op het strand moest ziin. Ze
had het meisje zien vertrekken met haar korfje.

* Nu nos op het strand-. . Flet moet ai errq

hoog water eijn, mompelde:de burgemeestcr.
Hij besl,oot ginds te gaan'zier:. De zwerver (:r-r

de knecht vergezelden hem. Ze l:eklornrnen ltet
pacl langc. & lstsôn, 

r,1

** Fl*t ,u .,.riie vloed.. " Ë,llrr, ican niet riieei 6ij
het strand zijn, zei cle br-lrgemeeeter. Maar waar
is ze danl

Daar naderde George Fegan. die Ellen tegen
vroullr Kernil verdedigd had.

* Hebt gij Ellen Maclan rrier gezien ) vroeg
de burgemeester.

- Ja, ze is naar het stran.j gegâau, een paar
utrr geleden. Ze rnoet al lang terug zijn.

* Ze is toch niet thuis"

- 
Niet thuis ! De vloed is vandaag buitenge-

woon snel opgekomen. Er zal haar toch geen on-
geluk overkomen zijn! hernam George onge-
ruet.

Er verschenen nog eenige visschers t:n dan een
paar vrouwen, die beneden gernerkt hadden, dat
er iets bijzonders gebeurde. Hn welrira zei men,
rlat Ellen Maclarr verdronker:r rnoest zijn. Hen
visscher haalde vh"rs ziin verrekijirer Hii keek
over het strand.

-* Er zit iemarnd e,p de Duivelsrotsl riep hii
uit. O, ja, het niset Ëllen zijr,

'* [-gs1 ïIe eerrs kiilçen ] vroeg ,.le ]rurge
mtrester c)nisteld"

Hij richtte den kijker' ,,p rJr: kiip
* Ja, het ie e{en vr$uw *rf r.ren mmisjeo stemdc

hij tce. Het lean niernand ,rrtriers xijrr dan Ëllen
Maclan,

* "ZÀ i* docrr den vloed verrasl'gewr:rdeti, z-.'r

-.. t3 -.



Ô"otg"'F'egan. En het water stijgt nog. De klip
zal overstroomcl worden.

- 
En wie kan er nu met een boot heeri ! De

strooming is te sterJ<, de boot zou op de rotsen
stooten, oordeelde een andere visscher

- 
Mijn man heeft ,eergisterenavond een vlam

boven de l)uivelsrots qezien, riep vrouw Kernil
uit. Dat is een l<n'aad voorteeken. O, er mag nie-
mand naar toe varen I l)e dcchteï van de hel<s
is daar gaan zitten, om arrne visschers nanr het
ongeluk tr: lokken.

- 
De dochter van een heks I zei de landlooper.

Durft gij Ellern zoo r)oemen. Feeks, ge ziet er rns
zelf een tooverkol uit.

- 
lfie z.ijt gij, vagebond, leelijke vogelver

schrikker ! snauwde vrouw Kernil.
_- Dat meisje is mijn dochter...

- 
Een schoonen vader heeft ze dan. Ik hel,

het altijd wel qezesd, dat ze van een raren kom-al
was.

- 
En gij zijt zeker een gravin. Mensch, ge

hebt in een jaar die bloeze niet meer gervasschen.
En hoe dikwijls ka.i:nt ge uw haar? Eens in de dri::
maanden )

- 
f-loor nu toch eens naaï clien lasteraar)

kloeg vrouw Kernil.

- 
Zwijgt beiden I qebood de burgemeester

Vrouw Kernil, ik wil uw onziri over hekserij niet
meer hooren. En gij rnan, voelt ge dan niet, dat
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uw dochter in doodsgevaar verkeert? Menschen,
riep hij, Ellen moet gered worden. Nog een kwar.
tier en het is te laat ! Dan spoelt de rots onder.

- 
Ç,341 niet ! waarschuwde vrouw Kernil" Ze

zit op de booze rots, die daar door den duivel
neergegooid is. En mijn man zag er eergister-
avond een geheimzinnig lichtje Dat is een kwaad
voorteeken. Er kunnen erge dingen gebeuren.
Waarom zit de dochter van de he}<s juist daar)

_- Ca naar beneden, kwaadspreeksterl bevar
de burgemeester.

- 
Ze heeft een mond als *en schuurpoort, en

haar lange tong ligt er zeker :n opgerold! zei de
zwerver.

- 
Ii.^ zal trachten Ellen te redden! riep Georg.

Fegan uit.

- 
Het is onmogelijk! De stroom werpt u te-

gen de rotsen I v,:orspelde een oude visscher. Iil
voorzeker is de kwade hand er in gemoeici.

-- Vertelt gij ook al zulk een onzin ? vroeg
de burgemeester.

- 
Er sebeuren rare dingen. hield de bejaard,:

man vol.

- 
Waarom zit ze juist op cle Duivelsrots) riep

vrouw Kernil, die nu wat achteruit stond. En
waarom lokt z. daar de visschers heen ?

- 
Wie helpt me) vroeg George. 'We kunnen

niet langer staan kletsen, over al die zotheden!
yervolgde hii. 
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Niemand antrroordde nog.
, - 1re eens, die jonlcrnJn wil uw dochter reddul. Cij hebt sterte ârmen en kunt to"h **t

roeien, zei de burgemeester tot den landlooper.* Van het water en een boot hen ik nietst
Ilc zou het vreeselijk vinden, als mijn dochter
verdronlc, maar het ware nog ÊrgerJ als we gamen
in het water bleven. Ik kan onJrogelijk *;;i* Lafaard ! snauwde de burgJm".ster hern
toe.

** Liever bloode Jan, dandoode Jan!-: JVi" vergeàelt Ceorge? riep de burgemees.,ul Moet er dan gezegd word*n, dat ernze vis.
,+chers__9e_n meisje onbarrnhartig laten verdrin
ken ? 'I7el, ilc zal zelf mee o.r*i I

- Neen, dat nietf sprak een anclere visscher
Ik vergez.el teorge.

* En ik ook ! riepen nog clrie andereu.* Menschen, 't is naar ,le Duivel,srota en dr:
dochter van de heks zit er opl lcreet vrou* K"rrril.-* Gij nu naar benederof ilç laat rr.naar het
hoh brengen ! Gehoorzaam ! sebood de brrrge-
meester.-

De feeks durfde niet mqer tt blijven.
George {*grtr en zijn makkers Legal,.n zicn

naar een inharn, waar de booten l.g;-n. Moeclig
roeiden ze heen. Met de sterlce stràomingen i,,
len vloed was het een geyaârlijke tocht.

Niet alleen vrrruw Kernil. ,r,à". *og vepf an
1^ _.
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dere bijgelor:vige peïsoncn heweerden, dat de
visschers den dood zochten. Zulk een geheimzin-
nig licht boven de duiveisrots, ja. dat voorspelde
onheil. En het moest wel lukhcn, dat de dochter
van de heks er nu juist zat!

De burgemeester bleef aan de kust" De rwer"
ver volgde met het oog de boct. Hij scheen niet
bijzonder ontroerd, al kampte men daar om het
ieven van zijn dochter. Hij zweeg nu toch... Er
werd trouwens weinig gesproken" Ieder ver-
L,eerde in spanning.

IV

Ellen Maclan berustte geiaten in haar lot. Zx
zag, [iets van de menschen aan de lcust, Ze
scheen zelfs niet [rewust van het gevaar. Voort-
durend steeg het water ale om haa, in zijn macht
te kriigen. Het rn'as de dood die op haar loerde.
Maar Ellen leelde nu iir iret verleden. Ze dacht
aan haar jeugd in Glasgow. Bail het ongelukki.g
bestaan claar met eer: vader* die aan den dranl<
geraakt was, niel' meer werkte en weldra overal
aan heù zwerven ging. lle dranir is een cluivel.
Toen Ellen een kind want, toonde vader zich goed
voor haar en moeder. Later twistte en schold hij.
Ellen werd bang v,ror h'.':t-r:. Mce.ler ieed veel ver".
driet" V*lder: verdween. fol,:i :,-.nder,: ieeglor:pers.

Fwi*=rf hij r'rtrlri, ,tlrn*,.,riclrrr11 !rf iriîr Trrj 11i1.i 11,i,1.
t:



Qaarna bleef hij geheel weg. lVloecler erfde vàn
een zugter een i<leine sorn gelcl Ze was ziekelijlc.
Een dokter zei, dat ze beter de groote stad zou
verlaten. In de eenzaarnheid lçon l. g"rr"r"n. Hij
sprak over het Noord 'Westen, Hij kende daar,den
burgemeester van een dorpje. Zao waren Ellen
en haar moeder hier geraakt. Maar vrou.w Maclan
genas niet. Ze werd zoo duister in het hoofd" Het
geërfde geld moest verteerd worden. Ellen ko;r
niet veel werken. Ze moest moeder oppassen,

Over dat alles mijmerde ze. En het iwater
steeg Het bespcelde haar voeten. Toen ontstelde
het meisje toch weer. Ze klom nog hooger. Het
water rees sneller.

- 
Ik zal verdrinken, zei Ellen, O, God, als ik

moet sterven, neem mij dan op in uw Hemel
Vergeef mij mijn zonden. Breng mij bij mijn
moeder. Ontferm u over mijn vader, dat hij tot
inkeer kome en een goed mensch worde.

Ze was weer kalm. En opnieuw bespoeldc d"
vloed haar voeten, rees tot aan haar knieëfl. ., ,

Ellen bad innig en vïoom. : . ,i,

Plots hoorde ze stemmen. Daar schornmelde
een boot op de goiven. Men kwam haar.redden.
Alle menscherr waren dan toch niet..'zeo loos.
Ze keeh op en herlcende George Fegan. Ja, die
was altijd vriendelijk.voor hcrar geweest. Vàn-
midrJag ook "uveer. Of was het gisteren of nory lan-
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ge'r geleden? Ze werd raar in het hoofd. Het was
net of de zee om haar heen dr;raide.

Het water rees tot aan haar middel en het leek
wel of het haar naar beneden 'wilde trekken.

- 
Ellen, houd moed. We komen bij u I riep

George. Nog een paar minuten en we redden u."
De visschers rnoesten al hun behendigheid aan-

wenden, om niet op klippen te stooten, die cloor
het water bedekt werden. Een lag aan den kop
voorover om gedurig te peilen. George stuurde.
Anderen hanteerclen de riernen.

Zoo kwamen ze aan de Duiveisrot s. Ze rnoes-
ten er een eindje afbliiven. Fegan bond een touw
om'zijn lichaam en stapte uit de boot. I-Iet water
reikte hem tot aan de schouders. Twee makkers
hielden het touw vast om Ceorge naar hen toe te
halen, als de stroom hem zou àoen vallen. Ellen
Iag daar met gesloten oogen. Ze scheen nu het be-
wustzijn verloren te hebben. Ceorge belclom de
rots. Hij bereikte haar en "pr"nk.ld" water in
haar gelaat. Nu i<eek ze hem oan.

-. Waar ben ik? O j"... cie vloed... stameldc:
ze.

- 
Ik kom u redden... SIa uw armen om mijn

hals... houd u soed vast!
Ze deed het. en voorzichtiç claalcle Ceorge de

rots weer af. Nu weer door het water. Hoe Àoest
hij Tich inspannen om stand te houden tegen dc
felle'stroorning. Het lukte toch.
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--. tioddank, hijgcle hij, tsen hij da b*ot f,*,
reilcte en de rnakkers Ellen overnannen.

George was dan ooh spoedig in het vaartuig.

V,

- 
Gered, ze is gered! juichte de burgemees

ter, die door den verrekijker tuurde. Ha, de moe.
dige ker,els, de ireldenl Ze heeren terug!

Nog volgde hij den terugtocht. die ook een
worsteling eeleek. Dan begaf de burgemeester
zich met de anderen naar de inham De booi
kwam er veilig aan.

Ellen was al wat bekom'en. Ze kon met de
hulp van Fegan de boot verlaten.

-- Ellen, mijn lieveling, ge ziit gered! riep de
iandlooper.

Het rneisje keek vreernd op Ze gtaarde nanr
den man.

- 
Vaderl riep ze uit"

- Ja, miin kind, hier ben ik. " lk kon het niet
langer uithcr.rclen. . 

"

*-* Blijf wat achteruitl bevai de burgemeester.
tjw dochter :rnc'€t eerst geholpen worden. Ze i.
dr:rornat rrn ziet hleeli, vnn de lcoude.

Hii drong den zwervër wèÉ{
*- I'lij is miin vader, aei FTlen ltit dçn bulg.''

nreestef.
..-- Jer, ik weet [rst""" en stritkÉ au]len rre daav

,.,x)

,rvs,t wej eens tu*ttg spreBer, Vrour,o Dunalcl,
necrn Ë{j Ëllen rnee. Zorg dat zc droog go"d u;r,_
trelct. V/ij lcomen straks ook.

Ellen vertrok, na nog een l.rlik op haar vader
geslagen te hebben. De burgem**"iu, wenschte
de redders geluk. F{ij zag, dai vrouw Kernil daar
weer stond.

_. Vi/at is er nu van al uw onzin uitgekomen ?
vroeg hij.

*- O, er zullen toch wei erge dingen gebeu,
ren! hield het bijgeloovig schepsel voi.

De burgemeester begaf zich met den landloo-
per en zijn knechr naar het huisje van Ellen. Maar
het meisje was bij de buurvrouw"

- 
Ik kan al vast de sleutel eens vragen en bin_

nen gaan, zei de zwerver"

- _9* het geld te zoel<en zelcer... Dat is op_
geleefd. .'- Het kan niet zijn. Ik weet van een nicht,
dat mijn vrouw veel geërfd heeftl

- 
En gij denl(t aan niet.s anders ! LIu. kind is

van den dood gered
*_ Ja, ja, er"r ik l:en er blij om. Ïile lçunnerr

daarom toch in huis qaan. I)an zie ilc miin nieu-
we woonst erns.

-- 7-iit.sij cian ",,,rrr plan irier re blijven)

- O, ja... ik nroel roch ",,oor mijn kînd znr
geJ|...

* ûf leverr van hilcrr arberell



-* We behooren bij elLaar...

- Ge erkent dat pas heel !aat... te laat, wani
uw vrouw rust in het graf.

- 
Ze moest maar niet van mij weggegaan

zijn.

- 
llVe zullen stral<s de waarheid hooren.

Ellen was verkleed en kwam uit de woninr;
van haar buurvrouv.'. Ze opende haar huisje, en
trad met den burgemeester en haar vader bin-
nen. De knecht moest buiten hlijven.

- 
Voelt ge u beter? vroeq de burgemeester.

- 
O ja, rnijnheer!

Ze vertelde, wat er met haar gebeurd was,
maar telkens keek ze zenuwachtig naar haar va-
der. 7e scheen van hem vervreemd.

- 
En nu wat anders, zei de burgemeester.

Deze man beweert, dat hii uw vader is.

- Ju, mijnheer, dat is zoo... O, vader, ver-
volgde Ellen, moeder is gestcrven

- Ju, dat is erg,... Waarom is zij van mij weg-
gegean...

Ellen kon nu toch de waarheid niet verzwijgen.

- 
Vader, hernam ze, ik wil niets oneerbie-

digs tegen u zeggen, maar gij zijt het toch ge-
weest, die ons hebt verlaten r:rn te zwerven. En
moeder heeft daarover vreeselijk veel verdriet
gehad.

- 
Kom, Iaat ons daarover niet twisten... Dat
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is het verleden. Ge hebt veel gelcl... en ik beneen ârme sukkelaar.
-* We hadden een sommerje van tante Auldgeërfd, maar dat was spoedig 

"pg"i".fd, vader.

- 
Dat tr<an niet... Gij *ilt h"l voor mij ver-

bergen.

_ -- O, vader, hoe kult gezao iets zeggen! riep
Ellen uit. We hebben het-in a. iÀui"t. maanden
nog zeer moeilijk gehad.

__ Praatjes, om mij een deel van het geld,
waarop ik recht heb, te onthouden, zei MJclan
nijdig.

- 
Nu is het genoeg, sprak de burgemeester

streng. Ge moest u scharnËn, man. GJr"iki 
",,ook naar den drank. Ge zijt een zwerver gewor-

den, ge hebt u orn u.w vrouw en kind niet bekom-
merd, en, nu ge te Glasgow vernomen hcbt, dat
uw vrouw een erfenisje had gekregen, komt ge
op h.ooge beenen naar hier "rn d"t geld. Naa, ào
ziekte en het sterven van uw vrouw waagt ge
niet. Er is hier geen geld. Ellen moet hard-we"r-
ken voor haar brood.

De dochter begon te weenen.

- 
Als ik niet deug, ga ik maar weer beter

heen. zei Maclan.
Hij nam zijn stok en pakje en vertrok.
--_ Vader I riep Ellen hem na.
*-- Laat hem gaan, ried de burgemeester haar

ean 
-- 23 ^^



* lk durfde nooit over hem spreken, rnaar ale
hij oppassen wil, kan hij bij mij wonen.

* Hii past niet op" ". Uw vader kwarn alleen
zien, of er geld was.

De hurgemeester sprak nog eeirigen tijd rnet
Ë,llen. Droevig bieef het meisje alleen achter. O,
ze zou voor vader willen weri<en.'. als hij maar
den drani< liet, ais ze hem redden kon van dat el

lendig leven ! Ze hoopte, clat hij zou terug kee-

rcn, maar Maclan kwam niet weer
Eenige dagen verliepen. Ellen voelde nog

steeds de vijandschap van veel dorpsbewoners,
dit niet genezen wâïen van h.rn bijgeloof.

Een week later iiep er beiangrijk nieuws rond'
George Fegan zotr ïnet Ëllen Maclarr trouwen.

Hii is geh... hii gaat zijn ongeluk tege-

moËÈ" voorspeldë vrouw'Kernil. Ëen vrouw van
zullse familie, de dochteï vtrt] een heks en een

dronkaard
Ellen wilde het dorp veriaterr George Fegart

vond dat goed. Hij kon een hoefje pachten van
den burgÀmeester {)p lret eilandje Rona' Er
stond rnaar een 

.htris. fle vroegere huurders wa-

ren een paâr rnaatrden geleden vertrokl<en' Ër

lag bij dai hu;s'wat go"'d land en teorge kon vis-

*"L"tt. Ze z,ruden cle eenige bewoners van het

eilandje ziirt, l"e gâven er niel om Ën lillen vet-

koo* {*. *uU*orrpiil,liri. h'l:*1111,61X1t1 z,-lt"r h;râl kunRen

,utstheidÊïr Et, {=**:rge fiad lrel $slybrdçeir' tt}trlt

trii !ra*r r*dde. Firv. ll.ef lnt lxi*,r he,tl'

Vi

Vele jarea waren voorbij gegaan Op Rona
woonclen thans vijf menschen: George en Ellen
met hun drie zonen, die vader bij de visscherij
hielpen" Nu en dan vaarden zË eens naar den vas-
ten wal, maar ze voelden zich tevreden op hun
eenzaam eilandje.

Lang geleden had Ellen vcrnomen, dat haar
vader in een werhhuis gestorven was. Zij vroeg
maar de stilte. Ze haà zooveel droefheid in haar
leven gehad. En nog kwamerr er beproevingen.

Het was een grauwe namiddag. De wind blies *
fcl en nam in kracht toe. De avond viel en Ellen.
die nu. een vrouw was van viif en veertig jaar,
plaatste de brandende iamp v66r het venster.
George en de zonen waren nog op ze." En als ze
bij donker terug moesten keeren, zette moeder
steeds het licht v6ôr het raam Dat wees hun de
richting naar het veilige vaarwater, de Minch, 'n
zoo lconden ze de gevaarlijke rotsen vermijden.

Het werd later en de visschers keerclen niei
terug-. De wind sloeg uit tot een storm.

Ëlien werd zeer ongerust' Ze deed een doek
om en begaf zich naar het strand. 'Tfaar bleven
haar geliefden toeh? De vrouw rnoest zich schn

ren tegen den wind. Haar blik ging over de don-
kere zee. De goh'en spatlen in wit schuirn rrp de
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lçiippu". Ë,n het ieelç wel of honderden bulderen
de stemmen uit de woeste waterma.ssa opstegen.

Eindelijk zag Ellen een lichtje op zee. H.t ïu"
een stipje maar, doch ze wist, rlat het in den mast
van George's schip hing. Gelukkig, het vaartuig
naderde. Vader en zonen waren knappe zeelie-
den. Ceduldig bleef Ellen wachten.

- 
Mail ze varen in een verkeerde richting I

zei ze plots zeer verschrikt.
Ze zag hoe het lichtje in tie richting van de

rotsen dreef. Hoe was dat mogelijk. George
moest nu toch het sein zien. Ellen keerde zich orn.
En ze ontstelde nog meer. De lamp brandde niet
meer. Er was toch olie in. Wie kon het licht uit-
geblazen hebben? Ellen worstelde door den wind
naar huis. Het licht moest schijnen. Het was ah
de vuurtoren van het eiland Rona! Zou er dan
een vreemde geland zijn en .{e lamp weggeno-
men hebben) Deze moest weer branden voor het
raam ! En vlug, dat George en haar zonen hun
vergissing lconden bernerken. Anders stootte hun
schip op de rotsen en waren ze reddeloos verlo.
ren..

Hijgend kwarn Ellen in haar woning. De wind
gierde door het raam naar binnen. En toen mertr<te
de vrouw, hoe het licht gedoofd was. De storm
had een ruit, ingedrukt en de lamp omver gebla-
zen; deze lag in.scherven op den grond In de kas
stond nôg een' Iantâîâ"_ Zenuwachtig stak

Elien.{eze aan. Die wa.q door dik glas tegen den
wind beveiligd. De vrouw sp.ieddË ,êr, zi""h rne"
naar het strand. Ze z'"vaaide de lantaarn heen eri
weer, hopend, dat haar man en zonen het sein
zouden bemerken. Ze ontdekte het lichtje van
hun schip niet meer. 'TVas het vaartuig dan al op
klippen gestooten en vergaan )

Ellen verliet haar post niet Ze bleef in den
huilenden wind staan. Haar arm werd moe. Nu
met de rechter-, dan nret de linkerhand hief moe-
der Fegan het licht op. Tot aan den morgen ver-
vulde ze haar rol, met angst in het hart. Het werd
dag. Ze kon geen schip of wral. ontwaren.

Vermoeid keerde Ellen naar huis terug. 7e
hoopte nog, dat haar man en zonen elders ge-
land waren. Er lagen zooveel eilandjes in de
buurt. Maar het werd avond en de visschers ver-
schenen niet. Weer brak een bange nacht aan.
Nog huilde de wind.

Drie dagen verliepen. Het weer was kalm.
Toen moest Ellen wel geloovetr, dat haar man en
kinderen verdronken waren. Ze dwaalde langs
Ce klippen, klom over rotsen Zouden de lijken
niet aanspoelen? Ze vonà ze niet.

Den vierden dag stapte ze in de roeiboot, die
ze nog bezat. Ze voer naar den wal. De oude
burgemeester was qestorven, maar zijn zocrn had
hem opgevolgcJ. Ellen vertelde hem, wat er ge-

heurd was. De burEemeester begaf zich met haar
** 27 --



qââr vêracheidene visechers Niernand had eerr
wrak gezien.

* Blijf bij ,:ns, rot er rrieuws komt" zei der

burgemeester.
Maar Ellen wilde terug naar Rona. Als de bur-

gemeester iets vernam, zou hij het haar laten we-
ten.

Na een paar dagen voer eer, sloepje naar het
eiland. De burgemeesteï, de geesteiijke van het
kuatdorp, en visschers stapten aan wal. Ellen
ging ze tegemoet. Ze begreep, dat er nu nieuws
wâa.

-- Vmuw F'egan, een visechar heeÊt uw man
en zonen gevonden. Zc lagen dicht bij ellcaar op
een rots, zei de burgemeester Tile hebben de
dooden gekist en meegebracht. We begrepen,
dat eij ze het liefst hier op Rona zouclt begra-
ven.

- 
O, ja, antwr:ordde Ë,ilen. en in diepe smart

boog ze het hoofd.
Vieschers dolven het gemeenschappelijke graf.

En men haalde de kisten van boord. Ellen ween-
de bitter.

De geestelijke verrichtte den lijkdienst en

spralc woorden van troo$t. Het was een roerende
begrafenis op het eenzaam eiland bij de Schot-
eche ku*t" T't>et.r d* plechtigheid geëindigd was.
,io*digclr: Ë]ieur ailert ïrt ]rui:q Zt' to:hnnk tltec tip
& rontterde btod-

-*'æ '

* En wat wilt ge nu doenl vroeg
meest€r.

* Hier blijven, antwoorddr vrouw

- Zoa alleen...

de burge-

F egan.

- Ja... Ik heb een raak te vervullen. Mijn
nsan en kinderen zijn op de rotsen verongelulct,
omdat de larnp voor het ven$te.r uitgedoofd was.
Er varen zooveel visschers op de Minch" Voor
hen zal ik elken avond het licht voor het raam
plaatsen. Maakt het bekend, vrienclen, die van'
daag c{e iaatste eer aan mijn man en kindererr
hebt bewezen. Zoo zal ieder weten, dat mijn
lamp hun waartehuwt vocr rle rotsen en klip-
pen.

- 
Maar vrouw Fegan, gij alleen op het eiland,

hernam de burgemeester.
-* Ik houd van de stilte en cle eenzaamheid.

Op het land kureek ik mijn meeste levensmidde-
len. Mijn goede Georse laat me genoeg geld na
om nu en dan het overige aân wal te halen, . . Als
er hier zeelieden stranden, moeten ze op Rona
hulp vinden. Ja, ilç heb hier mijn taak. En ih be-
min het eiland. Hier r-ustten nti rnijn man en kin-
Ceren.

De kustbewoners voeren terug en Ellen bleef
alleen achter. Het was leeg in huis.

Maar r:lken avi];1{i i:,ronJcl" de iamp uçh1gy hci
herstelcle raam,. lin o':llcen i:rviind tok bnd lilie,rr
vocr de ewallçentle zeelieden.
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Als het stormde, verving ze àe lamp door e.n
lantaarn met dik glas. En dan bleef ze in den
nacht op, om te luisteren of ee geen noodseinen
hoorde.

De visschers keken dikwijls naar hei licht, dat
hun beveiligde voor de klippen, en ze noemden
het den vuurtoren van Rona" En het gebeurde,
dat ze op het eiland landden en met Ellen war
spraken en haar visch gaven. Nu en dan begaf
Ellen zich naar de kust om de kerk te bezoeken.
Dan was ze te gast bij den burgemeester. Vrouw
Kernil leefde ook nog, maar waagde het niet
meer op Ellen te schimpen. Sommigen bedach-
ten nog wel met schaamte, hoe ze vijf en twintig
iaar geleden Ellen een dochter van een helçs durf
den te noemen. Iecler voelCe nu eerbied voor
haar.

Veel jaren nog vervulde ds eenzame weduwe
haar taak. Ze werd ziek en hulpbehoevend. De
burgemeester liet haar naar het dorp halen, en
enkele weken later stierf ze in zijn woning.

Bijna de gansche Loevolking voer naar Rona,
om daar de begrafenis bij te wonen. Nu brandde
de lamp niet meer.

Mt., de regeering hoorde het roerend' ver-
haal en besloot toen op Rona een echten vuurto-
ren te bcuwen. I-)eze verrees op het Noord Wentr:-
lijk punt van her eilarrd. Ën nog steeds straalt
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l"ti; riln helder licht_ uit rot Leveiliging van d"scheepvaart op de Minch.
Dikwijls vertelt men de geschiedenis van de

weduwe van Rona, die haar**ro un Jri" ,""J"
verloor, omdat de lamp voor haar raam uitdoofde
en nadien eenzaam op het eiland bleef om elken
avond uit haar *rrrirrg het vriendelijL licÀr i.
Iaten stralen.

Het was een leven van beproeving geweest,
maar Ellen stelde zich dan in àirr,*, d-", l^u.t"rrl
liefde

sscÈ
ln onzen tijd zijn die Schotsche eilanden zoo

onbelçend niet meer. Men reist thans veel meer
dan vroeger en bezoekt de meest afgelegen stre-
ken.

- In Engelsche en Schotsche stations hangen van
die eilanden kleurige plakkaten, om toer[ten op
te wekken er heen te gaan.

Het meest bekende is het eiland Sky, dat jaar-
lijks veel vreemdelingen lokt.

Nog spreken velen aan die kust en op de
eilanden de oude landstaal, het Gaelic of Kel-
tisch. Nog vindt men er vrsschers die de oude ze-
den bewaard hebben. F{et zijn zwoegers op de
dikwijls woeste zee.

Men verhaalt veel oude geschiedenissen over
Cie eilanden, maar de roerendste is wel deze over
de weduwe virn Ronl 
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M*** rtogr'. eeti çrlanri lnl*:*:ten 1#{:i rrcletireii
Iona. Daar landde in 5ô.i uit lerland een man.
Het was Columba, de heilige man. de zendeling,
die van hier uit zijn gezellen over Schotland zond,
om er het Christendom te verbreiden. En daarom
wordt lona door de Schotten nog steeds eeliefd.
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