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I.
Dorstig en moe waren ze in de ranch terecht gekomen en hadden er te eten gevraagd. De rancher had
hun eten en drank bezorgd, hoewel hij nu bepaald niet
vriendelijk was. En nu zaten ze, beiden, aan tafel en
ledigden op hun dooie gemak een kruik warme koffie.
Het doet deugd eens te mogen uitblazen, nadat
je een paar dagen en nachten lang door de Wet bent
opgejaagd geweest, zei Devil Joe grinnikend. Wat jij,
Carlos ?
De veeleer tengere man met de levendige oogjes en
het zwarte snorretje boven de dunne lippen keek zijn
gezel glimlachend aan, doch antwoordde niet.
Die koffie is beroerd slecht, ging Devil Joe verder, plots van onderwerp veranderend. Ik geloof, dat
ik de helft van mijn leven gaf, al s ik nou een fles
whisky voor me had staan ! Wat jij, Carlos ?
Carlos knikte maar eens en liet zijn blik weer op
het gelaat van zijn spitsbroeder rusten. En Devil Joe,
die duivel, wel ziende dat hij zijn vriend niet kon aan
het praten krijgen, liet zich achterover tegen de ruggesteun van zijn stoel vallen, zodat het tuig luidruchtig
kraakte en de hond, die bij het open haardvuur te
dutten lag, grommend vechtsprong.
Joe was lang en mager en op zijn aangezicht zweem-
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de iets duivels. Zijn blik was ijzig koud en op het
eerste zicht kon je merken, dat hij verwaand, heerszuchtig en gevaarlijk was. Steeds was hij een eenzame
geweest, die zonder medehulp van om het even wie
postkoetsen plunderde en vee gapte. Een eenzame, tot
Carlos in zijn leven kwam en beiden parias werden,
opgejaagd door alle sheriffs van Texas, gehaat door alle
eerbare lui..
Aan Carlos kon je niet merken, dat hij eigenlijk
maar een gewone struikrover was. Met zijn bevallige
manieren, zijn innemende lach, zijn witte tanden en
zijn eerlijke ogen oefende hij een vreemde bekoring op
de lui uit, waarmee hij in contact kwam. En, was die
ingeboren voornaamheid een pijl te meer op zijn boog,
hij aarzelde niet er gebruik van te maken.
Devil Joe zat wrevelig naar de koffie te staren en
scheen er toch niet over te kunnen zwijgen.
Het is wonder, zei hij weer, dat men na het drinken van zulk een goedje nog leeft ! Weet je, Carlos,
ik voel zo'n lust naar een glaasje whisky, dat ik een
moord zou doen om er aan te geraken !.
Carlos volhardde in zijn stilzwijgen.
Weet je wat ? hernam de ander onvermoeibaar.
Ik roep de rancher en eis kordaat een fles. Wat jij,
Carlos ?
Weer een hoofdknik.
Zo geschiede het dan..., prevelde Joe en hij begon luid misbaar te maken.
Hij keek toch even verbaasd, toen niet de rancher,
maar een leuk, zeventienjarig meisje te voorschijn trad.
..
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Werkelijk aardig was ze met haar klare, bruine kijkers,
haar gitzwart haar en de uitdagende kin, die een flinke
dosis wilskracht verried.
Vader gaf jullie voedsel en drank, deed ze on..
verschillig. Wat wil je nou nog?
Maar reeds had Devil Joe zich hervat.
Whisky ! kaatste hij onbeschaamd terug.
Natuurlijk, zei ze op dezelfde toon. Jullie kunt
het nu eenmaal niet stellen zonder dat verduiveld vocht!
Nu, je bent vaders gast en je kunt het goedje krij..
gen.
Even nadien kwam ze terug binnen en plaatste een
fles voor beide mannen op de tafel. Daarop verdween
ze weer.
Heb je het merkteken op haar linkervoorarm ge..
zien ? vroeg Devil J oe, toen ze weer alleen waren. Moet
je blind zijn, man! Kerel, ik vertel je maar dat: met
een beetje geluk verdienen we tienduizend dollar!

Een toeval had Carlos en Devil Joe samen gebracht,
zoals ook een toeval hen bij het meisje bracht.
Ze ontmoetten mekaar in een saloon te Mustang en
dadelijk werden ze vrienden. Ze dronken een paar fles..
sen en geraakten dra op vertrouwelijke voet. En dit
moest fataal hierop neerkomen:
Carlos, als je me een paar dollar kon lenen ...
Wou ik je eveneens vragen, klonk het terug. Ik
bezit geen cent meer.
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Dit gemeenschappelijk geldgebrek moest de banden
nauwer toehalen.
We moeten aan geld geraken, besloot Joe.
Diezelfde dag nog kregen ze er. Veel. Ze vielen in
de eenzame, verlaten Ranch Street een dronken veefokker aan en plunderden hem uit. En daarop gingen
ze rustig naar een speelhol, om er hun kans te wagen.
De sheriff viel er echter spoediger dan ze dachten
binnen, in het gezelschap van een paar deputies. En
daar er nog meer boeven en outlaws in de speelzaal
aanwezig waren, werd er duchtig geschoten. De sheriff
moest de aftocht blazen, want tegen de overmacht was
hij niet bestand. Maar toen hij weg was, waren er een
paar lijken meer in Mustang. Ook gewonden.
Een van die gewonden was Baur. Devil Joe stond
Baur tot het laatste toe bij, want in de grond had hij
een hart. Maar voor Baur de laatste adem uitblies, gebeurde er no g iets, dat Joe en Carlos in nieuwe avonturen zou jagen. De man haalde uit zijn zak een medaljon en een bundel bankbiljetten te voorschijn en overhandigde ze aan zijn verzorger.
Voor jou..., fluisterde hij, met brekende ogen.
Neem ze... De foto in het medalj on is die van de dochter van Pat Nelson... uit Goldville... Ga Nelson opzoeken en vertel hem, dat zijn kleindochter nog leeft...
Tien duizend dollar beloning heeft hij uitgeloofd... Ze
heet Anna Webson en draagt een kenteken op haar linker arm... Ze heeft zwarte haren en bruine ogen... En
ze...
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En ... ? vroeg Devil Joe hijgend.
Maar de man antwoordde niet meer.
Hel en duivel ! vloekte J oe. Hij is dood !

Carlos zat J oe aan te kijken.
Wat bedoel je? vroeg hij, na zijn glas in één
teug geledigd te hebben.
Moet je vragen I Herinner je die kerel ... in Mustang ... en dat medaljon ... We zochten overal en vonden Anna Webson niet I En nu is ze hier ; ze is hier !
Je bent mal ! deed Carlos schouderophalend.
Mal, hé ? Zullen we dadelijk zien ! Anna I Hé,
Anna!
Het meisje verscheen.
Ik heet niet Anna, maar Cleo, zegde ze. Wat
wou je van me ?
Joe grijnsde.
Je heet niet Anna? Nou ja, kun je me ook zeggen, wie je vader is ?
Vader is de eigenaar van deze ranch, deed ze,
hem verbaasd aankijkend.
En je moeder?
Moeder is dood ... , fluisterde ze.
Doch hij voelde op dat ogenblik geen behoefte aan
vertedering.
Heb je broers, zusters? ..
Maar ... ja !
Dan ben jij het niet!
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Haar verbazing steeg.
Wie ben ik niet ? ... vroeg ze.
Hoe kom je aan dat merkteken op je linker arm ?
ging hij verder. Is het een geboortevlek ?
Nu lachte ze.
Maar neen, mijn broeder wondde me eens met
een gloeiend ijzer. Het merkteken is gebleven als herinnering...
Devil Joe keek erg sip. Het was een teleurstelling
voor hem.
-- Ga nu maar, zei hij wrevelig. Was jij Anna
Webson geweest !.
Bij de deur bleef ze staan.
Wie was Anna Webson ? wou ze weten.
Wat ben je nog een kind ! bromde hij. Ga nou,
..

heb ik gezegd !
Toen ze heen was gegaan, verbrak Carlos het stilzwij gen.
Joe, deed hij, je bent een duivel, maar je denkt
niet na. Als dat kind Anna Webson heette, bracht ze
ons tien duizend dollar op, niet ? Maar de gelijkenis
moet wel treffend zijn. Denk na : zwarte haren, bruine
ogen, dat merkteken... En je hebt het medaljon
Joe bewoog ongeduldi g op zijn stoel.
Waar wil je heen ?
Och, wat ben je dwaas ! We nemen Cleo eenvoudig met ons mee en stellen haar voor aan grootvader Pat Nelson ! We aanvaarden het sommetje en
poetsen de plaat. Wat zeg je ervan ?
Joe knikte.
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Maar wil het kind met ons mee ?
We zullen haar schaken, als ze ons niet goedschiks vergezelt I
Die avond ging plots een angstkreet op in de ranch
van Mike Sloon. Een man tilde een meisje op zijn
paard en verdween met zijn last spoorslags in de richting van Goldville. Toen Mike en de boys goed beseften, wat geschied was, was de man reeds lang uit
het zicht verdwenen !
Maar op een honderdtal passen afstand van de ranch
stond Carlos woedend aan zijn bezeerd hoofd te tasten.
De schurk ! bromde hij. Hij wou zich van mij
ontdoen om alleen de buit te hebben Hel en duivel,
dat zal ik hem betaald zetten !

« Moe, welk station zijn we juist voorbijgereden ? »
« Weet ik niet, jongen ! »
« Nou moe, dan mag u dat dadelijk wel eens vragen, uw tasje is juist uit 't raampje gevallen. »
Rechter : « Maar 't is toch zonderling, dat je enige
goederen hebt gestolen en een met geld gevuld kistje
liet staan. »
Beschuldigde : « Och, Edelachtbare, begint u er nu
als 't u belieft niet over ; mijn vrouw heeft er me de
huid al om volgescholden. »

7

II.
Goldville was te dien tijde nog een weinig uitgebreide stad, die vooral van het verteer der gouddelvers
leefde. De rush naar het goud had tevens een nasleep
van allerlei ondeugden en gebreken meegebracht en de
deftige lui, die er ondanks moorden en diefstallen en
veten gebleven waren, stonder er niet ver af te wensen,
dat men in de buurt nooit dat vervloekte goud gevonden had.
Cleo Sloon zette rare ogen op, toen ze in het gezelschap van Devil Joe voorbij de talrijke saloons naar
de Bank wandelde, waar Pat Nelson zijn kantoren had.
De man, had Joe vernomen, was eigenaar van verscheidene mijnen, maar had bovendien een Bank opgericht, die, zo beweerde men, er flink voorstond.
Dit is mijn midden niet, fluisterde ze haar metgezel in het oor. Ik had ongelijk me door jou te laten
overtuigen, dat ik je volgen moest. Je laat me een
afschuwelijke rol spelen, jij duivel. Mijn zogezegde
grootvader i s een rijk man en hij zal ongetwijfeld dra
merken, dat ik niet in zijn milieu thuis hoor.
Joe lachte spottend.
Jouw midden niet ? herhaalde hij. Je raast maar
wat, kleintje ! Wil je geld, ja of neen ? Zou je je terugtrekken, nu we bijna ons doel bereiken ? Och,
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kom !... Luister es, kindje. Ga je wat opfrissen en voeg
je dadelijk weer bij me. Het is een enige kans, vergeet
het niet. En laat me nog eens de les herhalen: je
moeder was een doorbraaf mens, je vader een speler.
Beiden stierven in Mexico City, snap je ? Ik zocht jou
op en vond je in een weeshuis in dezelfde stad. En
ik bracht je naar je grootvader toe. Je hoeft er niet
eens een geheim van te maken, dat ik zulks met het
ook op de beloning deed !...
Ze scheen een besluit genomen te hebben.
Devil Joe, deed ze, je hebt je naam niet gestolen. Je bent een duivel, maar ten slotte help je me uit
de miserie en dat alleen heeft belang. Tot straks.

De stugge man met de onhebbelijke manieren keek
de beide bezoekers even aan en wendde zich dan terug tot de jonge man, met wien hij in gesprek was
geweest:
Het spijt me erg, zei hij, maar ik kan je die
1000 dollar niet geven. Je bent een speler en je biedt
niet voldoende waarborgen. Als secretaris van meneer
Nelson ben ik verplicht zijn belangen te behartigen.
Nu mag je gaan, Blue !
Zonder meer keerde hij de bezoeker zijn rug toe
en richtte het woord tot de nieuw-gekomenen
Wat wensen jullie?
Devil Joe schraapte zijn keel.
We wilden meneer Nelson spreken ... Dit is Anna
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Webson, zijn kleindochter... Zou het je believen ons
aan te kondigen ?
Het gelaat van de man veranderde. Zijn ogen waren
nog slechts spleten en zijn mond stond vertrokken.
— Dat lieg je ! tierde hij. Dat meisje is Anna Webson niet, want... Om het even. Jij weet zelf best, dat
ze Anna Webson niet is !
Joe balde zijn vuisten en het leek een ogenblik, of
hij de secretaris te lijf wilde gaan. Doch hij beheerste
zich.
— Luister eens, melkvent, bromde hij, zijn hand
veelzeggend in de buurt van zijn revolver houdend.
We willen met meneer Nelson praten en met geen bediende. Leid ons bij je baas !
De secretaris scheen van mening te veranderen. Hij
verdween door een glazen deur en verscheen schier
ogenblikkelijk terug. Met een gebaar gaf hij de bezoekers te kennen, dat ze hem moesten volgen. Hij bracht
hen in een sober gemeubeld vertrek, waar, achter een
schrijftafel, een grijsaard gezeten was.
— Wie ben je ? vroeg deze, zich tot Anna wendend.
Ze aarzelde niet.
— Anna Webson, antwoordde ze kranig.
— En die man ?
— Devil Joe, stelde ze schuchter voor.
Joe toonde geen vrees. Met een ruk trok hij Cleo's
mouw op en liet het merkteken zien. Vervolgens maakte hij een veelzeggend gebaar naar haar ogen, haar
haren en haar kin. Dan diepte hij een medaljon uit zijn
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zak op en bezorgde het aan de secretaris. Deze aanvaardde het en liet dadelijk het slot openspringen. Zijn
aangezicht was afschuwelijk om aan te zien, toen hij
naar de foto van de jonge vrouw keek, die in het juweel
prijkte. Dan vermande hij zich en reikte het medalj on
aan zijn meester over. Ook Pat Nelson keek er naar,
doch geen spier vertrok op zijn gelaat.
Dit is de foto van mijn dochter, zei de grijsaard. Ik gaf haar dit juweeltje toen ze achttien werd...
Joe gaf Cleo een duw.
Moeder is dood..., mompelde ze, met een snik.
Maar Nelson schudde ook die vertedering van zich af.
Ik wil Devil Joe spreken, besliste hij kort. Anna,
je mag hiernaast wachten tot ik je roep. Welkom in
dit huis, kind.
Wood, de secretaris, bracht haar tot aan de deur,
die hij wrevelig weer toetrok, en keerde op zijn passen terug.
Devil Joe, begon de oude, stellig aanzie je me als
een slecht grootvader, en wellicht ben ik dat ook werkelijk. Maar laat ons kort gaan. Je krijgt tien duizend
pop van me en die heb je eerlijk verdiend. Maar ik
wil je een kans geven het dubbel te verdienen. Je
schijnt me de man toe, die ik nodig heb.
Hij haalde diep adem.
Zie je, hernam hij dan, de laatste tijd heb ik
te kampen met veel tegenspoed. Drie van mijn schepen, met goud beladen, zonken. Diefstallen zijn aan
de orde van de dag. Een mijner beste mijnen werd
gesaboteerd. En zo meer. Wat zeg je er van ?

11

Waarschuw de sheriff, antwoordde Joe koel.
We weten wie er de hand in heeft, ging de grijsaard onverstoorbaar verder. Bruce Toddel en zijn bende. Snap hem op heterdaad, Devil Joe, en je krijgt
twintig duizend dollar van me !
Alles werd stil. Dan zei Joe :
Ik wil nadenken ! En hij stapte naar de deur.
In de gang kwam Cleo hem te gemoet gelopen.
Laat me niet alleen, smeekte ze. Ik ben bang.
Werkelijk bang.
Kom, zei een stem. Ik zal je het huis tonen,
miss Anna.
De stem van Wood, de secretaris ! Maar voor hij
de gelegenheid kreeg er met het meisje uit te knijpen,
had Joe hem bij de arm gevat.
Zeg aan je mester, bromde hij, dat ik zijn voorstel aanvaard. Jou zie ik wel terug, Anna. Een vriendschap als de onze vergeet men niet licht, wat !
Hij lachte luid, terwijl Cleo en Wood zich verwijderden, en wendde zich dan tot de jonge man, die bij
de deur stond en dezelfde was, die een poos geleden
door Wood werd afgesnauwd :
Jij bent Blue, niet ? En je had een paar duizend
dollar nodig, zei je ? Kom, kerel, ik kan ze je bezorgen. Jij kent de stad en je moet me helpen. In
ruil...
En hij voerde met Blue een lang gesprek, terwijl
hij allerlei gekke gebaren maakte.
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111.
De kerel bij de schenkbank IS F red Morris, zer
Blue stil. De man naast hem is Killer I-Ioward. En dan
heb je Kid Mackenzie en Denver en ... Allemaal boys
van Todder s bende, natuurlijk !
Devil Joe knikte eens. Ze zaten in één der drukste
saloons van Cowman Street en waren er op verkenning
uitgegaan. Nu hij op Nelson' s voorstel was ingegaan,
brandde hij van verlangen om eens met Toddel ken..
nis te maken. Vrees kende hij niet. Door alle waters
was hij gevaren en meer dan eens had hij de dood ge ..
trotseerd. Maar er was iets, dat hem intrigeerde, zon..
der dat hij juist kon bepalen wat.
Blue rukte hem plots uit zijn overpeinzingen.
En daar is Bruce Toddel zelf, fluisterde de jonge
man.
Toddel was inderdaad binnengetreden. Hij was erg
elegant gekleed, een beetje als een dandy. Hij had een
knap gelaat en in zijn stap was iets wiegends, als bij
een dame. Maar desondanks kon je best aan hem mer..
ken, dat hij een gewone schurk was. Hij hield zijn
hoofd steeds een weinig voorover gebogen, als was hij
steeds bereid slagen op te vangen of ergens met zijn
kop naar te deuken.
Bij de draaideur bleef Bruce Toddel even staan en
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keek rond. Zijn blik dwaalde over de aanwezigen en
bleef ten slotte op Joe rusten. Er lag geen verbazing
in. Blijkbaar had hij er zich aan verwacht Joe hier aan
te treffen. Misschien was hij ook door één van zijn
handlangers gewaarschuwd geweest van Joe's tegenwoordigheid.
Hij trad plots vooruit en deinde recht op den vreemdeling af. Toen hij vlak bij hem was, bleef hij eerst
staan.
Ben jij Devil Joe ? vroeg hij en zijn stem klonk
uitermate vriendelijk.
Dan, zonder een antwoord af te wachten :
— Dwaze vraag, in de grond : Natuurlijk ben jij
Devil Joe ! Wel, blij je te zien, vreemdeling. Je moet
een vriend van een vriend van me zijn, denk ik.
Joe liet zich niet uit zijn lood slaan.
Hoe heet die vriend van je ?
Het antwoord kwam even onverwacht :
Pat Nelson natuurlijk !
Bruce Toddel glimlachte als iemand, die zich rustig
vermaakt.
Zo, jij bent dus de held, die de arme Anna terug
bij haar lieve grootvader bracht ? Dat was erg fijn van
je, Devil, en ik moet je even gelukwensen. Laat ons
hopen, dat haar niets meer overkomt !
Joe spitste zijn oren.
Waarom zeg je dat ? vroeg hij ontstemd.
Toddel bleef steeds glimlachen.
Och, zo maar ! Is het dan zo wonderlijk, dat
iemand iets overkomt in een nest als Goldville ?

.. .
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Man, je bent vlug bezeerd. Wat zou je doen, als ik

je zei, dat...
Dat wat ?
Dat Pat Nelson een failliet te gemoet loopt !
Joe moest moeite doen om bedaard te blijven. Liefst
echter had hij die verwijfde kerel bij de kraag gevat
en hem de deur uitgeworpen.
Verklaar je nader, nodigde hij.
Wel, het ligt in de mond, dat Nelson bankroet
gaat, zie je, en nu loopt al het volk naar zijn Bank
om het gedeponeerd geld terug te eisen. Je had dat
moeten zien, deze morgen I En het is pas een begin.
Morgen zal het nog erger zijn.
Devil Joe loosde een zucht : hij dacht aan zijn tien
duizend dollar. Tevens was hij er op belust Toddel uit
te schakelen, zodat hij ook de andere tien duizend op
kon strijken. Maar zeker zocht de dandy geen herrie
en zo had de Duivel geen reden om hem een lading
lood door de hersens te jagen.
Toddel stond zacht te grijnzen.
Ja, deed hij, hoe vecht je tegen laster ?
Bizonder als die laster van Toddel komt ! beet
Joe terug, de kans grijpend.
-

Dat zeg jij. Kom, laat ons praten.

Ze begaven zich naar een tafeltje. De aanzittenden
stonden dadelijk recht en gingen elders zitten. Het was
een bewijs te meer van Toddel's macht en gezag, doch
Joe maalde er om.
-

Hoeveel wil je hebben ? vroeg de schurk.
Waarom ? verbaasde Joe zich.
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Om Nelson in de steek te laten en je elders
te vestigen !
Joe schudde langzaam zijn hoofd. Hij wist, slat het
dwaas was niet op dat aanbod in te gaan, doch hij
kon niet. Hij, die jaren lang geroofd en geplunderd
had, voelde zich week worden bij de gedachte een
grijsaard aan zijn lot over te laten. Hij, die gekomen
was met het misdadig inzicht die grijsaard te bedriegen in het dierbaarste wat hij bezat !
Vijf duizend dollar, stelde Bruce voor.
Joe schuddebolde.
Tien duizend !
Joe knikte : neen.
Ik weet er wel wat op, raasde de dandy, plots
veranderd.
Hij had zich opgericht en een blik geworpen naar
het klein verhoog, waarop een pianist gekke wijsjes op
een versleten piano tokkelde. De pianist stond recht
en het volgend ogenblik sloeg een kogel het glas whisky
voor Joe's neus weg. Een tweede schot doorboorde
zijn Stetson. Een derde volgde en ditmaal vloog zijn
sigaret uit zijn mond !
De Duivel stond insgelijks recht, vastbesloten zich
niet te laten intimideren.
Dat heeft hij hem knap gelapt, bewonderde hij
eerlijk. Wil jij nou ook e s even kijken, Toddel ?
Hij trok zijn revolver en mikte kort. Toen veranderde hij van idee en ging boven op een stoel staan,
zodat hij een weinig hoger dan het verhoogje reikte.
Dan vuurde hij. De pianist was weggesprongen en tel-
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kens Joe schoot werd een noot hoorbaar: do..re..mi..fa ...
Vervolgens keerde hij zich om, keek in de spiegel boven de schenkbank en herhaalde zijn kunsttoer. Daar..
op keek hij Toddel glimlachend aan en zei :
Om je te tonen wat wij kunnen, Bruce Toddel.
Wat zeg jij nu ?
Hij wendde zich om en liep naar de uitgang. Dan
bleef hij plots als aan de grond genageld staan : Carlos
stond voor hem !

Ik veronderstelde terecht, je hier te vinden,
VRIEND, deed Carlos beminnelijk. Ik vernam toevallig, dat je Anna \XIebson vond en veel geld kreeg van
de oude Nelson. En ik hoorde ook, dat je een zekere
Carlos een tikje op zijn knikker gaf, om de buit niet
te moeten delen, maar dat heeft geen belang. Devil
Joe, je bent een geluksvogel en ik ben overtuigd, dat
je niet zult weigeren de verdienste met een ouwe vriend
als ik te delen.
J oe keek bars.
Kom mee buiten, zei hij woedend.
T oen ze buiten stonden en ver van onbescheiden
oren, fluisterde Joe :
Ik kreeg nog niets !
Dat is voor mij geen teleurstelling, maar wel
een aanmoediging !
Wat zou je zeggen, als ik je naar de duivel zond?
-- Ik zou zeggen, vriend, een woord van me en
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waar ben je ? En waar is Cleo dan ? En waar het geld ?
Neen, Joe, al ben je een duivel en al denk je weinig na,
toch ben je nog te slim om niet te begrijpen, dat je me
nodig hebt. Dat tikje op mijn hoofd wil ik je graag vergeven, al was het niet erg fair van je. Maar het lot
heeft ons samen gebracht en je zult de winst met mij
delen. Er bestaat een middeltje om nog meer geld te
krijgen
-- Welk ?
Anna is uitstekend geplaatst om de brandkast
van de oude Nelson te plunderen ! Doch we moeten
snel handelen, Joe, want we worden achtervolgd. Een
posse is ons op het spoor
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IV.
Die avond zat Devil Joe in zijn kamertje te luieren,
intussen nadenkend over het gebeurde. Eigenlijk had hij
Toddel een flinke afstraffing gegeven door het bewijs te leveren van zijn schuttersbehendigheid, beter
dan hij dit zou gedaan hebben met zijn vuisten of
met woorden. Hij had getoond, dat hij de bendeleider
niet vreesde en diens handlanger evenmin. Nochtans
had hij een ervaring opgedaan : Bruce Toddel was
werkelijk een machtig man en beschikte over troeven
die hij, Joe, niet bezat. De strijd tussen hen beiden
mocht erg ongelijk genoemd worden, maar toch schrok
hij er niet voor terug. Het lag niet in zijn gewoonte
een plan zo maar klakkeloos op te geven, omdat een
tegenstander wat macht ten toon stelde. Zijn verleden,
al was dat ook een verleden van misdadigheid in min
of meer grote mate, stond borg voor de toekomst.
Hij werd plots opgeschrikt uit zijn gepeinzen door
een zacht geklop op de deur. Hij riep luid « Binnen ! »
en hield zijn hand aan zijn revolver om op alles voorbereid te zijn. Doch er geschiedde niets merkwaardigs,
als je ten minste het feit dat Wood vóór hem stond
niet merkwaardig wou noemen. Wat kwam de secretaris eigenlijk op dit uur verrichten ?
Wood nam op een kreupele stoel plaats en stak
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zenuwachtig een sigaret op. Zijn handen beefden een
weinig, stelde Joe vast.
Wat wou je ? vroeg hij kort. Als het is om
me goede avond te wensen, dat je gekomen bent, kun
je weer ophoepelen, Wood. En als het je meester is,
die je naar me toezend, mag je hem zeggen, dat ik een
eerste contact kreeg met Bruce Toddel, maar dat ik ook
geen ijzer met handen kan breken. Daarmee is alles
gezegd, niet ?
De bediende wierp zijn sigaret onopgerookt we g en
schudde zijn hoofd.
-

Neen, zei hij, daarmee i s alles niet gezegd.

Ik

weet niet, of je iets van bankzaken afweet, maar bij
ons is de toestand gewoon wanhopig. Erger nog : het
gerucht van een aanstaand failliet doet de ronde in de
stad, zodat de lui de Bank bestormen om hun geld
op te eisen. En weet je, wie dat gerucht uitstrooit ?
Joe knikte langzaam.
-

Toddel, antwoordde hij betekenisvol.
Juist. Heb je Toddel gezien, misschien

De Duivel verhaalde zijn avontuur in de saloon.
Toddel is een gevaarlijke kerel, besloot Wood
schuddebollend. Maar dat alles belet niet, dat Nelson
werkelijk in nesten zit. Natuurlijk, hij is rijk genoeg
om nog een poos weerstand te bieden. Vandaag

biedt

hij nog het hoofd aan de moeilijkheden, maar morgen... snap je het ?
Ik snap dat ik zowat twintig duizend dollar zal
verliezen, bromde Devil Joe.
Wood stond recht.
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Juist, beaamde hij. Jij zult er de premie bij verliezen, tenzij... tenzij je er in slaagt die rush naar de
bank te stoppen !
Hoe kan ik dat ? vroeg Joe.
-

We moeten een reden vinden om morgen de

Bank gesloten te houden, zodat de lui geen geld meer
kunnen afhalen. En verder...
-

En verder ? drong Joe aan.

We moeten een diefstal simuleren. Deze nacht
nog moet er zogezegd worden ingebroken en gestolen.
Dat is de beste oplossing. Het spreekt vanzelf dat ik
de rol van dief niet op mij kan nemen. Dus moet
iemand anders dat doen en op wie zouden we ons
anders beroepen dan op jou ? Denk er aan : voor jou
staan eventje s twintig duizend pop op het spel !
Hij liet Joe de tijd om na te denken. Dan :
Wat zeg je, Joe ? Is het ja ? In dat geval heb
je hier de sleutels. Je ziet, dat we het je heel gemakkelijk maken !
Hij liep naar de deur en was verdwenen vóór Joe er
nog een woord kon aan toevoegen.
Op zijn beurt stond Devil Joe recht en liep naar
de deur. Hij trok ze open en verdween in de gang.
Het was er halfdonker, maar toch richtte hij zonder
aarzelen zijn schreden. Vóór een deur bleef hij staan
en trad zonder aan te kloppen binnen.
-

Hier ben ik, Carlos, zei hij glimlachend. Ik ont-

ving daareven het bezoek van Wood, Nelson's secretaris. De man deed me inzien, dat nog heden nacht de
Bank moet geplunderd worden, in schijn ten minste,
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om erger te voorkomen. Pat Nelson schijnt er benard
voor te zitten en ik kan niet anders dan Wood helpen,
wil ik dat premietje in mijn brieventas krijgen.
Carlos grinnikte.
En mag ik weten, wat IK met gans die zaak te
maken heb? vroeg hij.
Dat hoor je dadelijk. Laat me je de vraag openhartig en zonder omwegen stellen : voel jij er iets voor
om Nelsons Bank te plunderen?
Wanneer? vroeg de andere eenvoudig.
Deze nacht om twee uur. Kijk, hier heb je de
sleutels. Je hoeft maar eenvoudig binnen te gaan. Ik
zal buiten op je wachten.
Hij liep terug naar de beur, bleef dan even staan,
zijn hand aan de knop :
Haal geen streken uit, Carlos, deed hij nog. Moest
jij het in je hoofd krijgen de Bank voor eigen rekening te beroven ... , wel, wees er van overtuigd, dat ik
je wel zou vinden, zoals jij mij gevonden hebt!
Carlos keek verontwaardigd.
Als je me zo wantrouwt, kunnen we geen vrienden blijven ! morde hij. Boeven van ons slag bedriegen mekaar toch niet, Joe I

De klok sloeg één uur, toen op de deur van Joe' s
kamer werd gehonst. Waarschijnlijk iemand, die een
dringende boodschap had. Wood zelf misschien, die
van mening veranderd was )
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-

Wie is daar ? riep Devil Joe uit.

-

Pat Nelson... Maak asjeblief open, Devil !

Joe koesterde geen argwaan en ging de deur openen. Maar nauwelijks stond deze op een kier, of ze
werd hardhandig opengeworpen en drie kerels stonden
vóór hem. Allle drie hielden ze een revolver van zwaar
kaliber in hun hand en de loop was op hem gericht.
Toen begreep hij, dat men hem een valstrik gespannen
had, want Nelson was nergens te ontwaren.
Bijna ogenblikkelijk daarop bespeurde Joe, dat de
nachtelijke bezoekers allen een sheriffbadge droegen,
zodat hij er mocht uit afleiden, dat ze tot de politie
behoorden. En hij dacht aan Carlos, die hem dezelfde
dag verteld had, dat de posse hen op het spoor was.
Kwamen ze hem aanhouden ?
De man, die het groepje leidde, sprak eerst.

-

Geen beweging, Devil Joe ! deed hij schor. We

kennen je nummer. Nelson, wil je voor de zekerheid
even kijken en ons zeggen, of dit de kerel in kwestie
is ?
Toen trad Pat Nelson te voorschijn. Hij keek Joe
even aan en wendde zich dan tot hen.
Hij is het werkelijk, heren ! Hij is het !
De sheriff deed een pas vorwaarts.
-

Devil Joe, ik moet je aanhouden. Van nu af
sta je onder arrest !
Joe staarde de wetsdienaar verbaasd aan.
Onder arrest ? herhaalde hij. En waarom, als
ik vragen mag ?
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Wegens het binnendringen en plunderen van de
Nelson Bank !
Joe keek ontzet rond. Hij begreep er dan ook hoegenaamd niets van. Men kwam hem niet aanhouden
wegens de ettelijke overtredingen, die hij op zijn kerf
stok had, maar wel voor een misdaad, die hij, ten minste niet rechtstreeks bedreven had ! Wat mocht er met
Carlos geschied zijn ?
Vergeefs trachtte hij het raadsel te ontcijferen,

hij

slaagde er niet in. De enige veronderstelling, die gangbaar was, bleek : Carlos was op heterdaad gesnapt en
had hem als medeplichtige verklikt !
Toen volgde een andere verrassing.
De sheriff maakte zich juist gereed om Joe te ontwapenen, toen een man de trap kwam opgestormd. In
het vage licht herkende Joe zijn helper : Blue !
Blue was fel bezweet en hijgde, als had hij een
snelle rit achter de rug. Hij scheen de sheriff en deputies niet eens te merken, want hij wendde zich rechtstreeks tot zijn gelegenheidsbaas :
Devil, o Devil, ze kregen Anna ! !
Dit was Joe's grote en enige kans. De drie gerechts,
dienaren stonden de jonge man sprakeloos aan te gapen, niet begrijpend wat zijn inmenging te betekenen
had. Joe balde zijn spieren en gaf de sheriff een geweldige vuistslag in het gelaat, zodat hij met een smak
tegen de wand terecht kwam. Vóór de anderen van
hun verbazing bekomen waren, was hij de trap afgesneld. Blue had de straatdeur open gelaten en een
paar stonden nadien bevond Joe zich op de straat.
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Het werd een wilde vlucht. De drie mannen zetten
een achtervolging in, vastbesloten de ontsnapte tot elke
prijs in hun handen te krijgen. De prooi was te kostbaar om ze te laten ontsnappen
Schoten weerklonken in de verlaten straat, maar
geen van alle trof doel. En Devil Joe liep maar verder, steeds verder, alsof de duivel op zijn hielen zat.
Toen hij stappen hoorde, vlak achter zich, trok hij
zijn wapen en maakte zich klaar om te vuren. Maar
een stem riep :
Niet schieten, Joe, ik ben het : Blue
En de jonge man kwam naast hem lopen.
0 Devil, hijgde Blue. Anna...
lk heb nu geen tijd om me met anderen bezig
te houden, kaatste Joe terug. Denk je dat ik aan dat
nufje denk, als de politie en Toddel's bende op mijn
hielen zitten ?
Maar ze schaakten Anna I Ze schaakten haar r
Drie gemaskerde kerels lichtten haar op en...
Joe vertraagde zijn vaart, alsof het nu pas tot hem
.. .

doordrong, dat iets heel ernstigs geschied was.
Wat zei je : Anna geschaakt ?
Ja...
En wie schaakte haar ?
Mannen van Toddel's bende natuurlijk ! ... Ze
lieten een boodschap achter in Nelson's woning. Ze
vragen eventjes vijftig duizend pop om haar terug in
vrijheid te stellen. Zo de ouwe niet betaald, zal ze
eenvoudig van kant gemaakt worden i
Joe had een inval. Zijn gedachten hadden nog nooit
zo snel gewerkt.
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Waar woont Wood ergens ? raasde hij, terwijl
schoten achter hem weerklonken. Hij zal ons raad geven !
Hierlangs, antwoordde Blue. Volg me, Devil. We
komen er dra. Het is misschien een middel om die
smerissen van onze hielen te schudden !

SPORTLIEFHEBB.ERS !
Houdt U van de Wielersport ?
Welnu wij hebben voor U een zeer interessant wielerspel getiteld : Een Wielerbaan thuis.
U kunt daar verschillende wedstrijden op spelen
zoals achtervolging, snelheidswedstrij den, puntenkoers,
koers op eigen kracht, enz...
Dit vermakelijk spel voor jong en oud kost 20,— fr.
en is te bestellen door storting van dit bedrag op postcheck 75.65 van Uitgeverij De Palm, Ommeganckstraat
36, Antwerpen.
Na ontvangst wordt het spel U omgaande toegezonden.
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V.
Op een honderdtal passen van het aangeduide huis
verminderden ze hun vaart en keken om : ze hadden
de achtervolgers achter zich gelaten ! Devil Joe knikte
tevreden en gaf zijn jonge helper een teken, aldus
beduidend dat ze thans voorzichtig moesten naderen.
Het huis lag schijnbaar verlaten. Reeds liep Blue op
de deur toe, doch de Duivel weerhield hem.
Langs een der vensters ! beval hij kort.
Blue keek hem eens eigenaardig aan, maar gehoorzaamde. Ze kozen een geschikt raam, dat op een kier
stond, en kropen behoedzaam binnen.
Waarom, voor de duivel... begon Blue, toen ze
zich in het klein vertrek bevonden, doch Joe legde
een vinger op zijn lippen en sloop naar de deur, die
hij zacht opentrok. Aanvankelijk ontwaarde hij niets
in het duister, maar toen zijn scherpe blik er aan gewend was, liet hij een kort gegrom van opluchting horen. Geluidloos trok hij een gordijn opzij en in het
vage maanlicht kon Blue een gestalte op de vloer van
de kamer zien liggen. De gestalte was in een deken
gerold en een prop zat in de mond van de geknevelde
man !
Carlos ! fluisterde Devil Joe. Ik had er me aan
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verwacht je hier aan te treffen, ouwe kerel. Cleo is
hier zeker eveneens ?
Carlos stiet een onverstaanbaar geluid uit en knikte
heftig. Joe trad op hem toe en rukte de prop uit zijn
mond. Daarna sneed hij vlug de touwen door en wikkelde het deken van Carlos' lichaam.
Vertel nu maar, zei hij, terwijl zijn spitsbroeder
zijn ledematen rekte.
Er is zo weinig te vertellen, morde de ander.
Ik deed alleen wat je me gezegd had en plunderde
de Bank. Maar toen ik ze verliet, sprongen een drietal gemaskerde kerels op me toe en voor ik boe of ba
kon zeggen, was ik netjes gebonden. Ik werd hierheen
gebracht en aan mijn lot overgelaten. Dit is de woning van Nelson' s secretaris, niet ?
En Cleo ? vroeg Joe.
Anna, bedoel je? Die ligt in de kamer hiernaast! Ik hoorde haar binnenbrengen, een kwartiertje
nadat ikzelf ontvoerd was. We moeten haar helpen,
Joe!
De Duivel antwoordde niet, maar verdween in de
gang. Toen hij een poosje nadien weer verscheen, leidde hij een meisje bij de arm: Anna I
We zouden best doen met de plaat te poetsen,
stelde Blue VOor.
Terzelfdertijd drong een verdacht gerucht tot hen
door en Joe wist, dat de tegenstrevers in Wood's huis
zouden komen.
Geen tij d te verliezen, fluisterde hij . Te laat om
te vluchten! Carlos, wikkel je in je deken en vlei je
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neer op de vloer. Hier heb je een revolver. Anna, Blue
en ik zullen in de kamer hiernaast de gebeurtenissen
afwachten. Good luck, ouwe jongen!
Pas waren ze in het belendend vertrek verdwenen.
of een stem galmde in de gang. De stem van Toddel !
Alles in orde met de gevangenen? vroeg hij
wrevelig.
- Ik veronderstel van wel, boss, zei iemand. We
zullen eens kij ken !
T oen de deur van het aangrenzend vertrek open
ging, hielden de drie lui hun adem in. Een uitroep weer..
klonk ::
Carlos is niet meer gebonden !
Wat!
Allen liepen de kamer binnen. Een schot weerklonk
en het moest Carlos zijn die van zijn wapen had gebruik gemaakt. Devil Joe wachtte niet langer. De gelegenheid was enig ! Met een sprong stonden hij en Blue
in het vertrek, hun revolvers schietensgereed.
Laat je wapens zitten, Toddel ! beval Joe rustig.
Je bent er fijn ingelopen, hé ? Laat je knaller zitten, zei
ik : te veel gerucht zou de buren wekken! Blue, hou
die heren in het oog en aarzel niet om te vuren, moest
één het in zijn hoofd krijgen ...
Hij hield plots op en wendde zich om. Ogenblikkelijk vuurde hij en Wood uitte een kreet en liet zijn
wapen vallen. Hij zwaaide met zijn armen en viel neer.
Op het nippertje ... , bromde Devil Joe. Ik liet
me bijna door die schurk verrassen ! Blue, doe wat ik
je gezegd heb !
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Terwijl zijn jonge helper de bendeleden ontwapende, boog Joe zich over de gekwetste,
Ik dacht wel, dat jij met de boeven onder één
hoedje zat, Wood, fluisterde hij. Wat zette je er toe
aan het tegen Nelson op te nemen ?
De man staarde hem aan met haatvolle ogen.
Jij wint, Duivel, mompelde hij onvast. Voor mij
is dit het einde. Ik... ik ben de vader van Anna... Ik
kwam bij Nelson werken om me op hem te wreken ...
Hij weigerde aan zijn enig kind de toestemming om
te trouwen en toen ze het toch deed en in de ellende
zat, wou hij haar niet helpen ... Ze stierf en ook de
kleine Anna, ons kind, overleed... Ik wist dadelijk,
dat jouw Anna een indringster was, toen jullie zich
op de Bank aanboden ... Maar toen zag ik in, dat ik
jullie kon gebruiken ... zoals ik Toddel gebruikte ... tegen Pat Nelson ... Nelson in de afgrond helpen was
mijn enig doeL .. en ...
Toen was hij niet meer..
Devil J oe wierp een deken over de dode en wendde
zich tot Toddel en diens bendeleden :
De sheriff moet jullie iets vertellen, Toddel. Ga
je even met me mee? Ik ken een plaatsje, waar schur...
ken van jouw slag veilig en schadeloos zitten! En
denk er aan: geen verkeerd gebaar, want mijn schie...
tertje heeft verbazend veel lust om af te gaan!
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Dan wist je, dat Wood lid was van de bende ?
vroeg Carlos, terwijl hij naast zijn vriend over de vlakte draafde.
Natuurlijk, antwoordde Devil Joe.
Waarom wantrouwde je hem?
Toen hij dat meelaljon opende in Nelsori's kantoor, wist ik, dat hij Annas moeder moest gekend
hebben, want het ding was van een speciaal slotje
voorzien. Ik had zo een idee, dat hij me in de val wou
lokken, toen hij me vroeg de bank te plunderen. Daarom zond ik jou I
Jij duivel ! raasde Carlos.
Een ogenblik ... Nelson, die er weer boven op
komt, nu die sabotage een einde neemt, betaalde me
de premie, die ik met jou deel I
Mijn vriend ! lachte Carlos voldaan.
Wel, laat ons het geld goed gebruiken en ergens
een kleine ranch kopen, stelde J oe voor. Eerlijk duurt
nog het langst. Ik liet Nelson in de onwetendheid nopens Anna, zodat hij Cleo als zijn kleindochter aan..
ziet. Dit is mijn laatste zonde geweest. We zullen Cleos
vader op de hoogte brengen en ... zo worden soms boeven eerlijke lui, Carlos !

Cor Candro,
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N. is beschuldigd getracht te hebben zijn vrouw te
vergeven. Hij wordt echter vrijgesproken bij gebrek
aan bewijs en omdat zijn vrouw fris en gezond is.
Op de vraag van de rechter o hij nog iets te zeggen
heeft, antwoordt hij : « Jawel, ik sta er op mijn onschuld volkomen bevestigd te zien, ik verlang dat mijn
vrouw geopereerd wordt. »
DE ENIGE.
« Pa, » zei mijn zusje Saar laatst, « bent u bang
als u een koe ziet ? »
« Welnee, Saartje, » zei Pa.
« En bent u bang voor een paard ? »
« Natuurlijk niet. »
« Bent u dan bang voor een hond ? »
« Neen, » zei Pa nijdig.
« Bent u bang als u een wesp ziet ? »
« Nee, » bulderde Pa woedend.
« Bent u dan bang als het onweert ? »
« Hoe kom je er bij ? 0 jij domme meisje ! »
« Pa, » zei toen Saar, « bent u dan voor niets ter
wereld bang dan voor mama ? »
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