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De kustbewoners worden crofters genoemd.Ze leven
van de visvangst,schapenteelt en kelpindustrie.
(Kelp = zeewier)

De Noordwestkust van Schotland krijgt het
zwaar te verduren tijdens Atlantische stormen.
Het duingras vangt de eerste zeewind op.

Het is al even geleden dat ik voor het eerst naar Schotland
ben geweest. Je weet wel, het meest noordelijke stuk van wat
wij Engeland noemen. Maar de mensen daar hebben liever
dat je het de Britse eilanden noemt, want Schotland is nu
eenmaal een apart land dat niet zo graag in één adem samen
met Engeland genoemd wordt. Het is een kil, grijs land
met duizenden lochs, regen, mist en een strakke wind die
door je kleren heen in je vel snijdt. Maar het heeft een oude
en rijke cultuur met ontegensprekelijk interessante mythen
en verhalen. Het is ook daar waar de Schotse geruite rokken
vandaan komen, de wilde fantasieën over Loch Ness, verhalen over clans en familievetes, die tot ieders verbeelding
spreken. Het is een land waar zelfs de bomen niet meer
graag groeien en dat we nogal wel eens vergeten. Sommigen
denken dat het alleen maar bestaat in onze verbeelding.
Misschien is het maar stukje vage geschiedenis met als enige
kleur de klank van doedelzakken en Schotten in hun rode,
groene of blauwe kilts.
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Het postkantoor,de telefooncel en de winkel vormen
hier nog altijd het centrum van de wereld.

Het moet ongeveer eind september geweest zijn toen ik in
Antwerpen de trein naar Oostende nam en aldaar de overzetboot naar Dover. In Antwerpen was het weer nog uitstekend. Slechts enkele wolken dreven voorbij aan de overigens
blauwe hemel, de temperatuur was uitermate zacht voor de
tijd van het jaar. Een ideaal moment dus om een reis naar
‘hét regenland’ te beginnen. De trein schoot door het
Vlaamse landschap dat glinsterde in de vroege ochtendzon.
Oostende! Na drie uur varen zag ik de krijtrotsen van de
Engelse kust voor me opdoemen. Ze vormen een hoge muur
die eeuwenlang vele veroveraars heeft tegengehouden. En
zelfs nu nog heb ik het gevoel dat die hoge muur me een halt
toeroept. Als een soort waarschuwing, hier kan je niet
tegenop makker, blijf daar! De eerste regendruppels vielen
neer. Het treinticket van Antwerpen naar Kyle in Schotland
was niet goedkoop. Ik kreeg dus waar voor mijn geld.
Toen de trein hotsend en botsend tot boven op de krijtrots
was geklommen, kletste de regen uit de hemel. De trein
schokte door het heuvelend landschap van eeuwig groene
weiden omzoomd met reeds kalende heesters en bomen.Tot
de alom gekende hese conducteursstem me wakker schudde en naar m’n ticket vroeg. Hij bekeek het aandachtig door
zijn vergeelde brillenglazen. „Are you really goin’ up there,
sir?”, wat zoveel betekent als „gaat u echt zover?, er is daar
niets te beleven. Zou je niet terug gaan!” Ik vroeg hem of er
iets mis was daarboven in Schotland. „It’s always rainin’
there.” Ik keek door het raam en zag heel even een straaltje
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De typische bouwstijl langs de westkust
van Schotland:de crofterswoning.
Gebouwd van gestapelde natuurstenen,
opgevoegd met leem en een plaggendak op
zijn plaats gehouden door netten en
zware stenen.

Je kan mijn vriend geen ongelijk geven,
de Schotse whisky is het neusje van de zalm.

zon dat als het zwaard van koning Arthur door de donkere
stapelwolken stak. „You’re right sir!” Hij liet me alleen.
Een dag later daverde de trein een klein verlaten stationnetje binnen. De remmen knarsten. „Kyle of Lochals” werd er
hard geschreeuwd. Ik schrok op. Hier moest ik zijn. Hier zou
mijn avontuur beginnen. Ik sprong recht en nam mijn bagage van het rek. Ik denk dat ik de enige reiziger was, hier moest
niemand meer zijn. Ik stond dus alleen op het verder lege perron. De klok stond op half zes en dat zou nog enkele jaren
zo blijven ook.
Eens uit de trein, klampte de vochtigheid zich aan me vast,
om verder de hele reis bij me te blijven. Ik moest er maar aan
wennen. En dan het station uit, helemaal alleen. Een dorpje van amper tien kleine huizen en geen kat op straat. Wat
kom ik hier toch zoeken. Zo eenzaam ben ik nog nooit
geweest.
Het moet zowat vier uur zijn geweest, ik zou best niet al te
lang wachten om een goede slaapplaats te zoeken voor de
nacht. Het zou vlug donker en koud worden. Ik stapte door
het dorpje en ergens achter een deur klonk vaag het geluid
van potten en pannen die op het vuur werden gezet. Uit de
schoorsteen kwam wat rook. Ik klopte op de deur en een
oude hese stem vroeg me wie ik was. „Een eenzame reiziger
die een hotelletje zoekt om de nacht door te brengen.” Het
antwoord was simpel en duidelijk. „There is no hotel in
Kyle. Take the train and go elsewhere.” De deur bleef verder dicht.
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Er zijn in Schotland meer schapen dan mensen.Het bekendst is
de Harris Tweed Wool,de wollen stof die wortdt geweven op
Harris – één van de vele eilanden langs de Schotse kust.

Verloren moeite. Ik had me voorgenomen om hier in Kyle
langs de mooie lochs te gaan wandelen en ze sturen me weg.
Het plaatsje had ik lukraak op de kaart uitgekozen omdat het
vrij dicht bij de grillige kust lag en er was een station. Ik gaf
niet op en stapte naar een ander onopvallend, maar bijna vervallen huisje waar al licht brandde. Het was wat men hier een
croftershut noemt: een rechhoekig huis met een plaggendak
en links en rechts van de centrale deur een klein raampje.
Naast het huis lag in de ruïne van wat misschien ooit een stal
was geweest een reusachtige hoop lege whiskyflessen. Hier
woonde iemand die graag regelmatig zijn glaasje dronk.
Zachtjes klopte ik op de verweerde houten deur die onmiddellijk open ging. Een oude getaande zeeman met door het
leven getekende ogen stak z’n hoofd naar buiten. „Who are
you?” vroeg hij met knarsende stem. Ik vertelde hem over
mijn plannen om een paar dagen langs de lochs te gaan wandelen en dat ik nu een slaapplaats zocht om de nacht door
te brengen.
Neemt u de trein maar terug, hier in Kyle kan je beter niet
blijven, zei hij. Maar ik trok mijn schouders op, want de trein
was al vertrokken. Ik zou de nacht wel moeten doorbrengen
in Kyle. Ik vroeg hem dan maar of er ergens een schuur was
waar ik mijn slaapzak zou kunnen leggen. „You’re welcome
in my place.”Veel kan ik je niet bieden, maar als je geen luxe
verlangt, kan je hier de nacht wel doorbrengen. De zeeman
woonde in een bescheiden croftershut met een vloer van aangestampte grond, tot op het bot versleten en rottende meu4

belen, een turfkachel en een nooit afgewassen stel eetgerief,
maar je was er welkom. Als huisdier had hij een schaap. Een
dik in de wol zittend lief kijkend dier dat gehard was tegen
de extreme wind hier in het noorden. Fiona kon tijdens de
dag vrij in en uit het huis lopen. Dagelijks wandelde de
oude man naar zijn zoon, die enkele honderden meter verder woonde, Fiona volgde hem steeds getrouw.
Nog geen tien minuten later zat ik bij hem aan de tafel met
voor ons twee matte glazen en een fles Schotse whisky. We
hadden een gemeenschappelijke interesse gevonden. Ik
moest niet aandringen om hem te laten vertellen over zijn
avonturen op zee. Enkele uren sprak hij onafgebroken, tot
hij midden in een boeiend verhaal plots stopte – het was even
ijzig stil – voor hij me vroeg wat ik hier zocht. Ik vertelde dat
ik ten noorden van het dorp langs de lochs wou gaan stappen, er zouden daar nogal wat zeldzame vogels te zien zijn,
en ik wees op mijn verrekijker.
„Go South, my friend!” zei hij streng. Deze waarschuwing
wekte meteen mijn interesse op en ik vroeg hem dan ook
waarom ik zo nodig naar het zuiden moest gaan. Daar in het
noorden, daar moet je niet zijn. Dat is het land van de Mac
Donalds van Kyle en die zien je liever niet komen, bovendien is het daar niet helemaal pluis. Menig wandelaar is
daar al verdwaald en nooit meer teruggekeerd. Maar, opperde ik, dat land is toch vrij toegankelijk, zeker als je langs de
kust blijft. „You better stay out”. Nu was mijn nieuwsgierigheid helemaal opgewekt. Ik vroeg hem nogmaals waarom
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De vele Schotse eilanden zijn een waterrijk
gebied met veel zoet en zout water.

ik daar beter niet kon komen. De zeeman werd stil en keek
naar zijn glas. Ik besloot maar niet aan te dringen en wenste hem goede nacht.
Ik sliep heel goed op de vloer van aangestampte aarde tussen de schaarse meubelen met weggerotte poten. Na een echt
Engels ontbijt, met gebakken vet spek en aangebrande toast
liet hij me gaan en wenste me veel geluk met het weer op mijn
wandeltocht. „Be sure to go South!” zei hij streng en wees
met zijn vinger naar het pad dat zuidwaarts de helling afging.
Hij keek me na met zijn oude en wijze ogen terwijl ik het pad
afging, maar zodra het dorp uit het zicht was, sloeg ik rechts
af en liep langs de voet van de berg terug, in een wijde boog
omheen het dorp, me af en toe geheimzinnig bukkend om
zeker te zijn dat hij me niet zou zien. Waarom wou hij niet
dat ik naar het noorden ging?
Mijn opstandig karakter zei me dat ik daar maar eens moest
gaan kijken en trachten uit te vinden wat hij juist bedoelde
met „Het is daar niet pluis”. Na enkele uren flink stappen,
kwam ik aan een brede baai. Het uitzicht vanop de rots die
loodrecht het water inliep was adembenemend. In de verte
zag je de schuimkoppen van de oceaan die de baai inrolden.
Op deze hoogte zat ik goed om wat naar de vogels te kijken.
Maar het begon weer te regenen. Ik trok m’n regenkleding
aan en stapte dan maar verder langs de baai. Af en toe stopte ik en keek door m’n verrekijker naar het water beneden
mij, op zoek naar één of andere zee-eend en met een beetje geluk ook een jan-van-gent. Zo stapte ik de hele dag door,
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soms een stukje brood of koek etend, waarvan ik genoeg bij
had voor enkele dagen. M’n rugzak woog dan ook loodzwaar.
Tegen de avond aan was ik de baai al een heel eind voorbij en
liep nu m’n kompas volgend pal naar het noorden. De bodem
was zompig en ik wou kost wat kost droog in m’n slaapzak
kruipen. Ik moest dus lang zoeken om een geschikte plaats te
vinden om m’n kleine tent op te stellen. Ik zou blij zijn als ik
er in kon, ik was volledig doorweekt en kreeg het koud, want
het had geen minuut opgehouden met regenen.
Toen ik ‘s morgens wakker werd, had de regen plaats gemaakt
voor een dichte mist. Ik kon nauwelijks twintig meter voor
me uit kijken, maar ik kon hier moeilijk de hele dag blijven
zitten wachten tot de mist was opgetrokken. Dus vertrok ik
maar, op goed geluk af m’n kompas vertrouwend, nu ik de
bergen niet meer als oriëntatie kon gebruiken. Zo stapte ik
meer dan een halve dag door de steeds drassiger wordende
heuvels. Mijn voeten zakten diep weg in de turf. Nog even
en ik zit midden in het moeras. De geur van rottende planten drong in m’n neus.Vogels zag of hoorde je hier niet. Alles
was stil, muisstil. Het enige geluid kwam van mijn voeten die
zich met een slurpend geluid de turf inzogen.
Ik besloot maar van richting te veranderen, want het terrein
werd steeds moeilijker begaanbaar, en de nog steeds dikke
mist belette elk uitzicht. Als ik westwaarts loop, moet ik wel
terug bij de zee uitkomen, dacht ik. Ik keek regelmatig op
mijn kompas en las de kaart om de kortste weg uit het moeras te vinden. Doch, na nog enkele uren ploeteren, zat ik echt
7

Turfwinning zorgt in Schotland voor heel wat mensen
op het platte land nog voor de huisverwarming.

midden in het moeras dat me bij elke misstap trachtte op te
zuigen. Ik sprong van graszode tot graszode om niet steeds
tot aan m’n dijen in de modder te zakken. Angst en vermoeidheid bekropen me. De stilte begon op m’n zenuwen
te werken.
Tot er plots heel ver weg een geluid weerklonk. Het was als
een kreet, maar dan heel gedempt. Ik schrok op. Daar is iets
dacht ik, daar is misschien terug een stukje bewoonde wereld.
Of misschien is het wel een waarschuwingskreet van een hert.
Ik wist het niet en het maakte me bang.Twijfelend liep ik verder. De richting van waaruit het geluid was gekomen, was
moeilijk te raden. De dikke mist is hier de oorzaak van. En
dan de schrik om weg te zakken in de modder tot ik er niet
meer uit zou kunnen. Ik keek elke tien sprongen op m’n kompas, maar dat vertelde me niets nieuws, ik liep nog steeds
westwaarts. Zachtjes begon ik te rillen en verlangde terug
naar een warm huis.
Plots doemde er uit de mist een donkere schaduw op.
Dichterbij gekomen bleek het een drie verdiepingen hoge
toren te zijn met hier en daar een kleine raamopening. Ik
hoopte daar een slaapplaats voor de nacht te vinden, want
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De met de hand uitgestoken turfblokken worden
mooi opgestapeld om in de wind te laten drogen.

mijn kleren waren doorweekt en vermoeidheid en koude
deden heel mijn lichaam beven. Ik was nog maar twintig
meter van de hoge toren vandaan toen plots weer die luide
kreet weerklonk. Ik schrok zo erg dat ik struikelde en met m’n
linkerbeen tot voorbij m’n knieën in de zuigende turf zakte.
Het werd terug stil. Doodstil! Daar was iemand, en die had
nog problemen ook. Ik kroop recht en haastte me naar de
toren toe. M’n rugzak zette ik tegen de muur en riep heel
luid: „Is there anybody?”Twee keer riep ik nog, er kwam geen
antwoord. De stilte was opvallend. Geen enkel geluid, alleen
mijn eigen stokkende ademhaling en m’n hart dat in m’n
borst luid klopte.
Ik liep rond de toren op zoek naar de ingang. Maar toen ik
terug bij m’n rugzak aankwam had ik geen ingang gezien.
Vreemd. Ik keek omhoog en zag dat het eerste raampje veel
te hoog was om naar binnen te kunnen kijken. Ik riep nog
een paar keer, maar kreeg weer geen antwoord. Eerst wist ik
niet wat te doen. Ik liep nog eens rond de toren in de hoop
deze keer toch de ingang te vinden. Zonder succes. Er was
in de directe omgeving ook geen ander gebouw dat mogelijk toegang zou kunnen verschaffen tot de toren. Misschien
was de toegang dichtgemetseld. Maar nergens vond ik enige
aanwijzing in het metselwerk dat hierop wees. Toch had ik
het gevoel dat ik iemand had horen roepen, of was mijn verbeelding op hol geslagen.
Er zat niets anders op dan naar het eerste raampje te klimmen en de toren van binnen te gaan bekijken. Uit m’n rug9

zak haalde ik een stevig touw en hing dit over mijn schouders. Ook m’n zakmes en de lamp stak ik op zak. Ik begon
aan de klim. Het cement tussen de stenen was door de jaren
van regen en wind uitgesleten zodat er meer dan voldoende steunpunten waren. Hoewel ik een geoefend klimmer was,
was het moeilijk om een goede grip te vinden op de gladde
stenen en een paar keer schoof m’n voet of hand dan ook los
van de steunen. De klim was steil en hoog en de vermoeidheid begon me parten te spelen. Na vijf meter kon ik m’n
armen door het raam naar binnen steken. Met de laatste
kracht die me nog restte, trok ik me op tot m’n hoofd door
het raam naar binnen stak. Ik keek in het duister en zag niets.
Ik wurmde me door de nauwe opening naar binnen, trok m’n
benen in en stond op een stevige houten vloer. M’n zaklamp
verlichte de ruimte met een flauw schijnsel. De lichtvlek van
de lamp keek tegelijkertijd nieuwsgierig en angstig rond. Het
was een ronde kamer met achteraan een draaitrap naar
boven en naar beneden. Er stonden wat oude houten meubelen en er hing een muffe geur. Behoedzaam liep ik de
kamer verder in naar de trap. Toen ik m’n voet op de trap
zette, weergalmde een luid gekraak, het zweet liep over mijn
rug en parelde op mijn voorhoofd.
Ik raapte al de moed die me nog restte bijeen en daalde de
krakende trap af tot beneden, waar het helemaal donker
was. M’n zaklantaarn doorzocht de kamer die helemaal leeg
was. Alleen de muffe geur. Ik liep rond en zocht naar een
deur, nergens vond ik een in- of uitgang. Ik klopte op de
10

muur om te horen of er ergens een holle ruimte was. Alles
klonk als massieve steen. Dus liep ik maar terug de trap op.
Ik klom verder tot de tweede verdieping, een op wat rommel na lege kamer, op de derde en hoogste verdieping stonden heel wat meubelen. Op de tafel lagen wat oude vergeelde
schriften. De inktpot was uitgedroogd. Alles zag er nog
behoorlijk netjes uit. Ik nam het schriftje en bekeek het aandachtig, maar kon er niet veel van maken, het waren verwarde
zinnetjes. Enkele gedachten over de eenzaamheid en de stilte van de Kyle moerassen. Niets wees erop dat er iemand in
deze toren was, maar toch heb ik duidelijk iemand gehoord
die naar ik dacht schrok van mijn aanwezigheid.
Ik ging maar terug naar de verdieping eronder. Een lege
ronde kamer, ook hier vond ik geen enkele in- of uitgang. Ik
moest maar maken dat ik hier zo vlug mogelijk vandaankwam. Ik keerde terug naar de eerste verdieping en wierp
m’n touw naar beneden. Langs mijn touw daalde ik af en
stond terug naast m’n rugzak. Ik wierp hem om m’n rug en
vertrok zo snel mogelijk. Nog geen twintig meter verder
klonk weer die ijselijke kreet, net of er een vrouw in moeilijkheden was. Ik draaide me terug om en begon hard te roepen. Maar er kwam geen antwoord. Ik werd radeloos. Zou
ik terug gaan kijken of zou ik weglopen. Maar naar waar, er
was nog steeds die dikke mist en ik zat midden in een zompig moeras. Ik was uitgeput en besluiteloos. Ik ging dan
maar terug naar de toren. Ik moest en zou weten wie of wat
daar gilde.
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De moerassige gebieden zijn nagenoeg ondoordringbaar
voor wandelaars,maar de natuur is er nog puur en
ongezoet.Alleen de schapen vinden hier hun weg.

Ik klom terug de toren in en ging nu systematisch te werk
om een andere ingang te zoeken om uit de toren te komen.
Maar hoe hard ik ook zocht bij het schamele licht van mijn
zaklantaarn, ik vond niets. Nergens in de muren kon ik een
holle ruimte ontdekken, of zelfs maar enige aanwijzing in het
metselwerk. De toegang tot de toren was dus zorgvuldig
dichtgemetseld zodat zelfs niet te zien was waar ooit een toegang was geweest. Een soort angst bekroop me. Het gevoel
van machteloosheid en m’n op springen staande zenuwen
benevelden mijn denkvermogen. Ik moest moeite doen om
terug helder te denken en een verstandig besluit te nemen.
Ik besloot om maar terug naar m’n rugzak te gaan en zo ver
mogelijk van de toren weg, zodat ik dat geschreeuw niet meer
zou horen. Tot plots weer die ijselijke gil weergalmde. Het
was alsof horen en zien verging. De kreet kwam van boven.
Verstijfd bleef ik enkele seconden als aan de vloer genageld
staan. Dan plots voelde ik dat m’n benen liepen. Recht naar
het raam langswaar ik naar binnen was gekomen. Toen ik
daar was en trachtte me naar buiten te wurmen kwam ik pas
tot bedaren. Er moest daarboven iemand in problemen zijn.
Ik liep terug de krakende trap op. Maar het enige wat ik daar
zag was het schriftje waarvan de bladeren door een zachte
wind omsloegen. Er was een kille tocht in de toren. De
angst bekroop me weer, want weerom was de kamer leeg. Ik
moest maar weggaan. Zo snel mogelijk.
Tien minuten later was de toren volledig uit het gezichtsveld
verdwenen. Ik stapte flink door, oplettend om niet te ver in
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De vele ruïnes getuigen van een rijk
verleden van clans en hun twisten.

de modder te zakken. Nu zou ik m’n tent wel ergens in dit
moeras moeten zetten, want het begon al aardig donker te
worden. Maar nergens vond ik een plek die droog genoeg was
om te overnachten. Ik was nog steeds in het moeras en helemaal doorweekt. Er zat niets anders op dan terug naar de
toren te gaan en daar de nacht door te brengen. Rond de
toren was het gras droog en hard. En als ik de moed had, zou
ik nog binnen kunnen slapen ook.
Zo gezegd zo gedaan. Ik raapte al m’n moed bijeen en ging
terug, klom weer naar het onderste raam en trok vandaaruit met m’n touw de rugzak omhoog. De zak was zwaar en
liet zich niet makkelijk door het smalle raampje naar binnen
trekken. Ik liep eerst nog eens alle kamers door, doch niets
wees erop dat hier de laatste tijd iemand was geweest.Toch
was ik niet gerust, ik had toch duidelijk die kreet gehoord.
Ik wist nu al dat ik geen oog zou dichtdoen. Op de hoogste
verdieping rolde ik de slaapmat af naast het schrijftafeltje en
kroop met m’n natte kleren nog aan in mijn slaapzak en
begon bij het licht van de zaklantaarn in het groezelige
schriftje te lezen.
Het was een verward verhaal over het leven van een jonge visser die hier in de toren woonde. De zee moest dus vlak bij
zijn, maar ik had ze door de dikke mist niet kunnen zien. Hij
woonde hier jaren met zijn geliefde. Samen waren ze gelukkig hier in het moeras met uitzicht op zee. Zijn boot lag
onderaan de helling in een kleine beschermde baai en alle
dagen voer hij uit om z’n netten te controleren. Als er door
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Talisker is voor mij de beste single malt whisky
die je in Schotland kan vinden.Hij wordt
uitsluitend gebrouwen op het eiland Skye.

het slechte weer niet kon worden gevist, gingen ze samen bessen plukken of op jacht. Wekelijks stapten ze naar het dorp
om er hun gedroogde en gezouten vis te verkopen. Het
leven verliep er rustig en blijkbaar zonder al te veel problemen.Toen de visser van een dag op zee thuis kwam met een
rijke vangst was zijn geliefde verdwenen. Weken heeft hij in
de moerassen naar haar gezocht, nooit is ze teruggekomen.
Zijn verdriet was groot en na een vol jaar gewacht te hebben
op haar is hij – zo staat op de laatste bladzijde van het schiftje – naar zee vertrokken om daar aan te monsteren op een
schip dat alle wereldzeeën bevaarde, alles hier achterlatend
moest zijn geliefde nog terugkomen. In de allerlaatste zin van
zijn schiftje beloofde de visser om elk jaar hier te komen kijken of zijn geliefde niet was teruggekomen.
M’n fantasie sloeg nu helemaal op hol. Misschien dwaalde
de geest van dat meisje hier nog rond. Ik wou vluchten
maar door de angst voor de duisternis bleef ik maar in mijn
slaapzak. Uit de toren komen was ook niet zo makkelijk
langs het klimtouw. Anderzijds was het voor iemand anders
ook niet zo makkelijk om in de toren te komen. Tenzij je het
geheim kende. De meest gekke voorstellingen spookten
door mijn gedachten. Ik moest moeite doen om niet te
beven van een gevoel van onbehagen en angst, tot ik uitgeput in slaap ben gevallen. Ik sliep erg onrustig en schrok
diverse keren wakker. Uiteindelijk viel ik in een diepe slaap.
Plots werd ik wakker geschud door een krachtige hand. Ik
schrok wakker en slaakte een kreet van angst. Toen ik m’n
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ogen eindelijk opende en het beeld scherp werd, keek ik recht
in de diepblauwe ogen van de oude zeeman waar ik in Kyle
de nacht had doorgebracht. „I’ve told you kid not to come
here.” Zei hij streng. Maar je bent nu eenmaal hier dus ben
je welkom. Ik was er zeker van dat je niet naar het zuiden zou
gaan, dus ben ik je hier maar komen zoeken. Alleen bij mist
kan je in dat moeras verdwalen, het is niet eens zo groot. Je
mag in dat moeras nooit je kompas vertrouwen, er zit nogal
wat ijzererts in de bodem waardoor de kompasnaald in alle
richtingen draait. Maar bij mist is er iets in dat moeras dat
je dwingt om hiernaartoe te stappen. Als er geen mist is, zie
je de toren al van heel ver staan.
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Ik kwam een beetje tot rust. De zeeman stak een fles whisky naar me toe en ik nam gretig een slok alcohol. De alcohol op een lege maag kalmeerde me onmiddellijk. De
vertrouwde blik van de zeeman stelde me gerust. Ik vertelde hem van mijn avontuur in de mist en van de kreten die
ik had gehoord. Ik huiverde als ik er over sprak. Ook vertelde
ik hem over het schriftje dat ik had gelezen en vroeg hem nu
of de geest van dat meisje of de visser hier nu ronddoolde.
Niets van aan zei de zeeman. Ik was die jonge visser. En nu
leef ik in Kyle om m’n belofte te voldoen om elk jaar hier
terug te komen. Ik weet heel goed dat mijn geliefde dood is.
Hoe heb ik nooit geweten, waarschijnlijk verdronken in zee,
ze ging nogal eens wandelen lang de steile klippen, misschien
schoof ze naar beneden.
Dan herinnerde ik me plots dat er geen deur was aan deze
toren. Klopt, zei de man. Die is er ook nooit geweest. Je moet
gewoon weten hoe je binnen moet komen. De toren is
gebouwd in een tijd dat er hier nogal wat rovers rondzwierven en zo was de toren makkelijk te beschermen. Ik kende
hem van toen ik jong was en als ik samen met mijn geliefde
een goede plaats zocht om te wonen dacht ik terug aan de
toen vervallen toren. Ik restaureerde hem en liet de ingang
zoals hij was. Niet omdat er toen nog rovers rondzwierven,
maar gewoon omdat we dat leuk vonden. Er is een tunnel
die enkele tientallen meter van de toren vertrekt en onderaan de onderste trap bovenkomt. Vermoedelijk heb je het
houten luikje niet gezien. Het is mooi in de vloer ingewerkt
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De echte Schotse crofter leeft
nog steeds van een combinatie
van visvangst en schapenteelt.

en er ligt een dikke laag stof over. Als je door het raam kijkt,
zie je tegen die rots daar een grote platte steen staan.Wel die
moet je opzij duwen om in de tunnel te komen. Simpel en
doeltreffend. En dat geluid, net alsof er iemand ver weg
roept, dat is gewoon de wind die door de raampjes fluit, net
als bij een orgel. Vroeger stond er natuurlijk glas in en dan
hoorde je dat niet. Meer is het niet. Nogal wat wandelaars
hebben in deze streek de neiging om steeds naar het midden van het moeras te lopen. En zeker als je het kompas
gebruikt. Door het aardmagnetisme hier zijn er grote afwijkingen.
Ik was volledig tot rust gekomen. Terwijl we langs de klippen terug naar Kyle liepen, vertelde de zeeman over zijn vroegere geliefde en wisselden we onze avonturen uit. Als we even
rustten, aten we wat koek, spoelden dit door met een slok
whisky en keken dan naar de vogels die op het water visten.
De rest van mijn vakantie heb ik bij de oude zeeman doorgebracht. Samen gingen we wandelen en naar de vogels kijken. En elke keer als we in de buurt van de toren kwamen,
werd de oude zeeman stil. Zijn verdriet om zijn verloren
geliefde was nog steeds niet vergeten. En ik werd ook stil
omdat ik verlegen was.

Verlegen voor mijn eigen fantasie.
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De
toren
van
Mac
Donald
van
Kyle
Dit verhaal en enkele andere zijn ontstaan na een
drietal reizen naar Schotland en de Hebriden, de
eilandengroep ten noordwesten van Schotland.
De desolaatheid van de beregende moerassen en
turfvelden, de oneindig vervelende midgies, de nimmer stoppende stormen in de winter, de schuimende golven en in het bijzonder de bewoners
hebben mij van dit land doen houden.
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