Spring Reeks

VERSCHIJNT
WEKELIJKS

IN DE VAL GELOOPEN!
I.
Een warrelwind deed den ouden versleten hoed van Sheriff Jeff
Denver van het grijze hoofd vliegen. En een man van zijn ouderdom
kon toch geen tien mijlen onder zulke vreeselijk verstikkende hitte
rijden, zonder een zonnesteek op te doen!
Jeff Denver knipperde met zijn bijziende Gogen door zijn dikke
brilleglazen die op zijn krommen haviksneus hingen. Twee jaar
geleden had een rustler (1) op Jef geschoten en zijn oog geraakt.
Langen tijd was de man bijna blind geweest en daarom had hij
zich dien bril aangekocht.
-- Waar, voor den duivel, is die bliksemsche hoed naartoe? sakkerse hij. Ik moet hem kost wat kost, weervinden, want met m'n
kaalkop... Ha!
Tusschen de struiken die tegen den rand van den canyon groeiden, zag hij iets schitteren... het was zijn verzilverde Sheriff-ster
die hij altijd opzij zijn hoed droeg en hij wist nu, dat zijn zoeken
een einde genomen had. Maar toen hij naderbij kwam, tuimelde
hij bijna naar beneden : de struiken hingen daar voorover en eronder was een diepte van meer dan twintig tot dertig meter!
— Ho! ho! mompelde Jeff. Er valt op te passen of we donderen
hier af! Wat 'n geluk dat deze rotsen sterk zijn.
Hij liet zich plat op den buik vallen en zoo kroop hij voorzichtig verder. Hé, wat was dat? Hoorde hij daar geen hoefslag onder
hem? Wel ja een ruiter galoppeerde den canyon uit, alsof alle
duivels uit de hel hem op de hielen zaten. Maar daar kwam een
tweede ruiter uit de rotskloof gedonderd en al had Sheriff Denver
slechte pogen, hij zag nochtans wel, dat de tweede zijn geweer aan
de schouders had gebracht, want den loop glinsterde in 't zonnelicht.
- Crrrack!
Louter uit gewoonte keerde Jef Denver het hoofd naar den kant
van den eersten ruiter en zag deze de armen in de lucht werpen
en van zijn rijdier tuimelen. Het paard, ditmaal zonder iemand in
den zadel, rende weg.
-- Maar verdomme, dat is 'n moord! vloekte de Sheriff. Waar is
mijt, colt? Ik moet toch...
Hij zette zich recht. Ach! wat kon hij doen? Vertoonde hij zich,
dan kreeg hij misschien ook een kogel in 't lijf! Daar zat hij, hij
die de wet in Fossil-Distrikt vertegenwoordigde en moest hij hulpeloos toezien dat de moordenaar misschien ging ontsnappen. Hij

(1) Veeroover.
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"Zag dien tweeeen ruiter wel, maar niet goed genoeg om te mikken,
Zijn oeren zelden hem dat de schurk zijn paard stil had gehouden
en dat aal! de plaats waar den e-ersten gevallen was, en ook dat
hij niet afsteeg Wel, hij zou 't niettemin probeeren... hij hief zijn
revolver op.. maar neen; dat zou iemand als van uit een hinderlaag neerkogelen.
Daar hoorde hij de hoefslagen terugkomen, en den tweeden ruiter
onder hem weer in den canyon verdwijnen!
- Of het niet ongelukkig is, kloeg Jef... daar ben ik nu ooggetuige geweest van 'n laffe moord en ik hem om zoo te zeggen niemand gezien! Hum, wat moois! In alle geval wil ik weten wie 't
slacl:toffer is. Waar is die verwensehte hoed nu weer?
Eindelijk kreeg hij zijn. sombrero te pakken, sloeg hem woedend
op den kalen schedel en liep naar zijn oude merrie terug. Maar
eer hij afgedaald was, had natuurlijk de moordenaar al lang de
plaat gepcetst! Weldra stond hij over den gevallen ruiter gebogen
en was hij op het punt z'n hcofd op te richten, teen de andere probeerde recht te komen. God zij dank, dan leefde de arme kerel nog!
- Jeff! riep de gewe-ide ... Och, Jet .. wat ben ik blij dat ge gekomen zijt!
De Sheriff schrok... die stem ... maar dat was de stern van zijn
deputy Kenny Gill! Weer boog hij zich voerover en vroeg angstig:
Kenny beste jongen, vr.e deedt het'? Wacht tot ik wat water ga
halen!
- Laat maar, kreunde de deputy... het zal toch te laat zijn ...
Het was Tom die me neerschoot... Tom Gorse tt, .. Ik betrapte hem
op heeterdaad, ziet ge... en... en ik...
Gill viel terug achterover. Sheriff Denver was reeds naast hem
neergeknield en hield den stervende een fleschje brandewijn aan
de lippen, docht te laat. .. Gill was dood ...
11.

Toen Sheriff Denver van zijn ontsteltenis bekomen was, en opnieuw kon nadenken, zuchtte hij. Wel, wel, .. Tom Gersett, de man
die zoo rijk was«. de man die in de stad Badwater-City de lakens
uitdeelde... dezelfde die teen anderen hem, Jet! Denver. wilden op
pensioen stellen, er zoo op aangedrongen had dat hij blijven zou ...
die man kwam zijn helper Gill neer te kogelen!
- Heb ik wel goed verstaan? kloeg hij ... en "vat was het... waarop had Gill hem op heeterdaad betrapt? Ik kan het niet geleeven! Tom is mijn beste vriend geweest en niettegenstaande ik
half blind was, me altijd voorgesproken!
Maar nu, met nog steeds die vreeselijke beschuldiging in de
oeren, dacht hij verder na. Misschien had Tom Gorsett zijn reden om een half-blinden Sheriff in dienst te willen houden!
Maar wat belang kon hij erbij hebben? Of was het dat Gorsett
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vreesde dat er een anderen, een jongeren kerel in zijn plaats
ging komen, die dan zou kunnen uitvinden wat Gorsett in zijn
schild voerde? Was het dat? En nu... als 't e rop aan zou komen om voor het gerecht te getuigen kon hij niet : Hij had de
stem van den moordenaar niet eens herkend, noch zou hij kranen zeggen welk paard hij bereed noch roe de man gekleed was!
-- Maar ik ken iema o.d die dat raadsel wel zal oplossen! riep
hij, zijn bril van zijn neus nemend en hem beginnende te kui'
schen; en dat is Tom Rockford! Ha, Tom Gorsett pas op! als
gij Gill vermoord zoudt hebben, zult ge de galg niet ontsnappen
al waart ge zoo rijk als Cresus!
Toen Sheriff Denver, naast zijn paard hinkend, het stadje
kwam ingewandeld en naast het paard dat den vermoorden deputy op den rug droeg, kwam iedereen naar buiten geloopen. Fr
een der eersten die Jeff ontmoette was Tom Gorsett.
-- Hemel, wat is er voorgevallen, Jeff? riep hij. Gill gewond.?
Een ongeluk gehad?
-- Ik heb hem nabij Fossil Canyon gevonden, antwoordde de
oude man. Hij was al twee uur dood... en geen sporen van zijn
aanvaller te zien...
--^ Van zijn aanvaller? herhaalde Gorsett. Dan werd hi j van
uit een hinderlaag neergekogeld? Maar wat ziet ge er moo uit.
Jeff, ging hij voort. Kom, man, ga naar huis, wij zullen Gill'
wel naar den ondernemer brengen.
Denver knikte en trad het Placer Hotel binnen. Daar liet
hij zich op 'n stoel vallen. Toen hij wat uitgerust was, nam hij
een stuk papier en 'n potlood en begon te schrijven. Wanneer
hij gedaan had, stak hij 't stuk papier weg en begon weer te ani jmeren. Ja, dat zou hij doen.., dit briefje naar Gorsett zenden en
daar hij zijn schrift verdraaid had, zou Gorsett het n] et. ku . Inen
herkennen en zoo zou de schurk in een val loopen die hi.,. Jeff
Denver hem ging spannen. Dan begon hij opnieuw te schrijven
en vergelijkt de twee brieven : in de eene legde hij . alles aan
Tom Rockford uit... hoe hij Gorsett ging beet nemen en in den
andere... aan Gorsett gericht... wel, men zou. zien!
Hij nam twee omslagen. Den brief naar Rockford, zou hij
aan den conducteur der deligencie meegeven, die hem aan Tom
onderweg... want Tom was op komst, zou overhandigen. Den
anderen omslag was geadresseerd aan M. Thomas Gorsett. Badwater City. Utah.
Doch sheriff Denver had zulke ongelukkig slechte oogen en
zonder dat hij 't wist, stak hij de twee brieven in de verkeer de
omslagen en de brief voor Rockford ging naar den moordenaar
terwijl die voor Tom, dien voor Gorsett bestemd, bevatte!
Krakend en rammelend kwam de diligencie den grooten weg..
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Utah van Arizona scheidt, afge ► eden. Gekomen aan Willow_
Springs en waar men de zes paarden gewoonlijk liet drinken,
zag de conducteur aan den rand van een bosch een cowboy, die
er een kampvuurtje aangestoken had. Wat verder stond een
prachtige bruine mustang (1) met witte pooien, rustig te grazen.
— Howdy! (2) riep d.e voerman. Ge zijt Tom Rockford niet?
Ja? Ha, dan heb ik iets voor u, boy! Ze zeiden me dat ik u wel
onderweg zou tegenkkomen!
De cowboy stond op en kwam naar het rijtuig geslenterd. Hij
was een reus van 'n kerel... meer dan zes voet hoog. Hij had
zijn lichtgrijzen Stettsonhoed achterover geschoven en lachende
cogen keken den conducteur aan.
— Hallo, ja! riep hij terug. Ik be n Tom Rockford. Wat is er?
---- Kijk... dat gaf Sheriff Denver voor u meer!
En hij reikte Tom een grooten gesloten omslag over. De cowboy nam het aan en knikte.
— Okay, mate (3) grinnikte hij. In orde, hoor!
De postkoets vervorderde haar weg en verdween weldra in
een groote stofwolk. Tom Rockford keek het rijtuig na en opende
dan den omslag.
-- Wat kan Jeff me te schrijven hebben? momp elde hij. Mi.^..
schien is hij weg en vraagt me dat geld recht naar de Bank te
dragen in plaats van het aan h€ m af te geven. Als Jeff nu maar
z'n mond met voorbij-gepraat heeft... He, vat voo r den bliksem...
En hij begon met gefrensde wenkbrauwe n te lezen :
Beste Tom.
Het is volstrekt noodzakelijk dat ge u morgen dinsdag bij
^< zonsonctergnng nabij 'het va cegere Goldrush Hotel bevinde.
Kern alsteen. Als ge uw leven lief hebt; Tom tracht daar te
zijn. Het betreft K. Gill. -- »

*

*

Rockford schoof zijn hoed nog meer achteruit, zocdat hij bijna
in 't hooge gras viel. Wat beteekende dat nu? .Wie kon daar
nu kop ot staart aan krijgen? Er het was zelfs nog niet eens onderteekerd!
En... wel r a.', maar hij noemt me ook Tom... en er is niemand
di.e me zoo heet. En in al zijn vorige brieven noemde hij me altijd
M, Rockford en nu zet hij Tom. Hum, daar is iets niet in den
haak. En wie, verdoeme is die K. Gill? Nooit van gehoord!
Hij bekeek opnieuw den omslag... hij was goed gesloten, en
zelfs met lak verzegeld en daarcii, had de conducteur hem daareven niet verklaard dat het den Sheriff zelf geweest was, die hem
den brief gegeven had? En dat hotel... het oude Goldrush hotel
of zou Jeff soms iets van een bende gehoord hebben en dat die

zinnens was hem dat geld af te nemen en verkiest de brave man
me ver van Badwater City te ontmoeten, om dààr 't geld van mij
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over te nemen? Ja, ja, dat zal het ziin:
Tom floot zijn paard. Het kwam afgeloopen. Tom zadelde het.
Niemand die zou kunnen geleoven dat dààr, in dien zadelzak
een fortuin in goud stak, goud dat bandieten uit de Badwater
City Bank geroofd hadden en dat Tom nu had teruggebracht.
Terwijl hij zand over zijn kampvuurtje strooide, dacht hij na
Hij keek naar de zon en mompelde :
- Vanavond en bij zonsondergang.. , ik laat me hangen als ik
'n snars van versta. Het is precies of iemand wil me in de va]
laten loopen en tien tegen eén zijn het boeven, die weten dat
ik dat goud bij heb. Maar als ze denken me dat af te pakken, zijn
ze mis; we zullen het eens gaan verbergen!
Willow-Springs was te m idden van een echte wildernis en Tom
wist dat er hem niemand op 't spoor kon zijn; hij zou 't goud
ergens wegstoppen en als hij Jeff ontmoet had, zouden ze het sa..
men komen halen. Hij keek rond. Wel verdomme, waarom nog verder zoeken? Hij kon 't geld immers hier in een put steken.
Hij duwde de assche van zijn kampvuurtje opzij en daaronder
groef hij met zijn lang jachtmes een gat wierp den zak met t
goud erin stopte 't gat toe -en wreef de asch van 't vuur erover.
Het weinige zand da t hij uit 't gat gegraven had, droeg hij verde:" weg naar de beek, waar het dra in modder veranderd was.
Opnieu \'Iv stak hij vuur aan, wierp er takken op, maar liet het terug
uitgaan. Een hoopje assche was alles wat er nog te zien was ..
- Eer de diligencie hier, binnen 'n dag of drie, weer voorbij
komt. bromde hij heb ik al den tijd om den zak terug op te graven. Kom, boy, we zijn weg.
En hij wiptel z eh op zijn paard en reed in de richting van Badwater-City weg. Hij voelde zich meer op zijn gemak, nu hij
dit goud niet meer bi] zich had.
Dat de Sheriff zijn reden had, om hem dit zonderling briefje te
zenden daar was hij overtuigd van. Hij reed stapvoets, want hij
had al den tijd eer de zon in 't westen zou wegzinken.

111.
Op hetzelfde oogenblik dat Tom Reekford zijn kampvuurtje
uitdoofde, volgden de inwoners het lijk van deputy Gill naar zijn
laatste rustplaats. Tom Gorsett was tusschen hen, en toen de doodskist neergelaten werd, sprak hij zelfs bij 't graf eenige woorden
van deelneming uit, die de omstaanders innig roerden.
- Misschien, ging hij voort, zullen we nooit weten wie Gil!
vermoordde, maar- we zullen hem blijven zoeken tot we hem vinden! Zulke misdaden mogen niet ongestraft blijven! Ik loof een
belooning van duizend dollars uit, aan al wie den laffen schurk,
dood of levend, naar Badwater City brengt!
Na de begrafenis wandelde hij langzaam met gebogen hoofd
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weg en ging naar de Soloon, waar hij eigenaar van was. Toen hij
zijn privaat kantoortje binnentrad, vond hij er zijn vertrouwensman, ook een bandiet van de ergste soort, Fang Lepperty
genaamd, op hem zitten wachten. Deze stond niet eens van zijn
stoel op, maar pinkoogde zijn patroon toe.
--- Ge ging op 't kerkhof al erger te werk als 'n paster, grinikte hij. Op den duur zou ik nog gelooven dat ge spijt had dat
ge Gill naar den duivel gezonden hebt? Ha, daar brachten ze
juist de koerier binnen... hier zijn uw brieven.
,Gorsett zette zich en scheurde den eersten brief open die hem
onder handen viel.
— Had ik Gill niet te pakken kunnen krijgen, wed ervoer hij,
dan zat ik misschien nu al in de kast. Ik moest... Hé, wat beteekend dat? En dat is van Jeff!
Zoo bleek als een va ato oek en met handen die beefden
las hij den brief van de meet af aan opnieuw :
« Mijnheer Thomas Rockford.
« Ik ontving uwen brief waarin ge me meldt dat ge met 't goud
« op weg zijt. Zooals afgesproken, zal ik in de stad blijven, dan
« kunnen we het te zamen naar de Bank dragen.
« Maar nu zend ik U dezen brief door den conducteur der dili« gencie wetend dat hij u onderweg zal ontmoeten. Want ge moet
« me helpen om een aanhouding te doen. Een van mijn deputys
« Gill geheeten, werd heden nabij den canyon doodgeschoten. Ik
« zag den moord gebeuren, doch door mijn slechte oogen kon
« ik den moordenaar niet herkennen. Doch Gill leefde nog en
« voor hij stierf, verklaarde hij dat het Tom Gorsett, de saloonbaas
« geweest was die hem in den rug getroffen had.
« Maar indien ik Tom Gorseztt zou beschuldigen zal iedereen
« me vierkant uitlachen en daarom heb ik gedacht hem in een val
« te doen loopen. Als ge dus nabij het gewezen hotel „Goldruch"
« komt, blijft dan aldaar op mij wachten in plaats van recht naar
« hier te komen. Ik zal daar reeds rond den noen zijn. Daar ver« berg ik u dan achter de bar, want ziet ge, ik zond een briefje
« aan Gorsett en dat hem rond zonsondergang daar zal bren_
« gen.
« Ziehier mijn plan : ik zal hem beschuldigen Gill vermoord
« te hebben. Hij zal den spot met me drijven en zeggen dat ik
« niets kan bewijzen, maar hij zal me dooden, daar dooden niet
meer spreken kunnen. Op het oogenblik dus dat hij zijn revol « ver zou trekken, springt ge te voorschijn en ge grijpt hem bij
« den kraag. — Dus wel begrepen, nietwaar kom rond den middag!
Hoogachtend.
Jefferson Denver. Sheriff. »

—

—

Fang Lepperty staarde zijn patroon verbluft aan, toen hij zag
hoe deze ontstelde.
Wat duivel scheelt U, boss? vroeg hij. Ziek?
- Neen, maar lees dat riep Gorsett, den brief over tafel naar
hem toe schuivend. Denver weet dat ik Gill omver-geschoten heb.
Leperty's mond viel van verbazing open, toen hij op zijn beurt
het schrijven doorliep.
- Verdju, ja! vloekte hij. Hij moet u gezien hebben, maat'
waarom, zeg me dat eens... waarom u dan met dien brief komen
waarschuwen?
-- Lees tusschen de regels, ezelskop! riep Gorsett, ziet ge niet
dat dien brief komen waarschuwen?
— Lees tusschen de regel, ezelskop! riep Gorsett, ziet ge niet
dat dien brief niet aan mij gericht is... de Sheriff heeft zich van
omslag vergist. En die Tom Rockford... wie \w et is hij niet
reeds hier!
.Hij nam twee revolvers uit de lade die hij onderzocht en pro
beerde, vóór ze op zak te steken.
-- Heu... tegen zonsondergang, hé? Vooruit.., we gaan er
oogenblikkelijk naartoe!
-- Zijt ge van uw zinnen beroofd! schreeuwde Lepperty. Indien Rockford den brief ontvangen heeft die voor u bestemd was,
wel, man dan zit die kerel al ginder om u af te wachten.
---, Wel mogelijk, maar dat geeft er niet toe. We moeten, om
te beginnen, voorzorgen nemen dat Denver nooit tot aan dat hotel
gerake, vat ge me? En dan... dan gaan we Tom Rockford zijn
rekening opmaken. Kom op!
--• Waarom zouden we? zei Lepperty. We hebber niets tegen
Rockford. Eens Denver uit de weg geruimd, bestaan er tegen
u immers geen bewijzen meer?
-- Dat is waar, maar ik weet dat Tom Rockford het goud voor
de Bank weerbrengt, en goud kunnen we best gebruiken!
--

IV.
Nadat Sheriff Denver met zijn vrienden en kennissen van het
graf weggegaan was en hen tot aan het stadje vergezeld had, begaf hij zich naar zijn stal en zadelde metterhaast zijn oude merrie.
Twee minuten later draafde hij weg in de richting der Arizonagrens. Na een uur flink doorgereden te hebben, klom hij op een
hoogtin heuvel. Onder hem en gelegen aan een viersprong van den
grooten weg, zag hij een vervallen huis, het oud Goldrush–Hotel.
Vijftien jaar geleden waren daar goudmijnen ontdekt doch
na eenige maanden was alles al opgevouwen en de man die het

hotel gebouwd had, ging erdoor bankroet en verdween zonder
een spoor na te laten.
-- Tom moet gaan arriveeren, mompelde de Sheriff, zijn bril
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afnemend en hem beginnende te kuischen. Hé, stil toch, dom dier!

Straks ben ik mijn bril kwijt.
— Handen omhoog, Sheriff! klonk het gebiedend.
Jeff Denver zette met bevende handen z'n bril terug op den
neus en keek met zijn knipperende oogen in den loop van ',wee
geweren en stamelde :
— Zijt ge dat niet, Gorsett? En wie is daar hij U?
— Hang den domme niet uit, Sheriff, beet Gorsett hem tee.
Waarom zouden we tot zonsondergang wachten om naar cat
hotel te gaan?
- Leppery zag den Sheriff van schrik opkijken.
— Ik begrijp u niet, Tom, zei Jeff... waarom zoudt ge naar dat
hotel moeten gaan?
— Zoo en wat doet gij dan hier? spotte Gorsett. Hoor eens, dat
bluffer moet uit zijn. De brief dien ge naar Tom Rockford zondt,
stuurdet ge bij abuis naar mij... en daarin legdet ge alles uit...
ge weet wel... over Gill.
Sheriff Denver zat als van den bliksem geslagen : den put dien
hij voor Go rs ett had gegraven,..! Wat nu gezongen? En wat kon
hij doen? Gingen ze hem, zooals Gill, eenvoudig neerschieten?
— Juist één enkel woord Tom, zegde hij, vóór ge me vermoordt.
waarom hebt ge Gill uit den weg willen hebben?
— Wel, vermits ge hier toch nooit meer levend zult vandaan.

gaan, wil ik 't u wel zeggen. Ge moet weten dat ik valsche bankbiljetten uit Mexico naar Salt-Lake City gesmokkeld had en gisteren betrapte Gill me toen ik, dicht tegen Fossil canyon, mijn helpers uitbetaalde. Gill vluchtte weg, zeker om u te verwittigen
en ik haalde hem in En ge weet beter dan wie ook wat er dan is
voorgevallen... En nu, Sheriff zal het uw beurt zijn.
- Crrang!
Jeff Denver tuimelde van zijn paard en viel op den grond...
een kogel in de borst. Zijn paard sloeg de pooten in de lucht en
ging op hol.
- Vooruit nu, Leppery, zei Gorsett, sleur hem naar hier en
gooi hem in dat gat! Daarna gaan we met dien Rockford een eitje
pellen!
Tom Rockford keek naar het ineen-vallens-gereed gebouw toen
hij aan den viersprong gekomen was en dan naar de zon. Waar
mocht Denver zijn? Of had men hem een strik gespannen en ging
hij er inloopen? Nochtans was hij zeker dat buiten den Sheriff,
niemand in Utah wist dat hij op komst was.
Hij reed om het huis... hij had als een zesde zintuig dat hem
zei, dat oogen... vijandelijke oogen hem nastaarden. Twee maal
reed hij rond, doch bemerkte niets verdachts.
- Goed mogelijk , mompelde hij, dat de Sheriff er een bood-
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schap voor mij neergelegd heeft. Eens gaan kijken en daarmee
uit!
Hij steeg af en bond zijn paard aan een paal voor het gebouw
vast. Zijn sporen rinkelden toen hij de treden van het. hotel op-stapte. Overal lag een dikke laag stof die, toen hij de deur epenwierp ronddwarrelde.
Hé, Sheriff!
Er was geen antwoord. Vl.ederrnuizen scheerden piepend langs.
zijn hoofd weg, te en hi i, rechts, een Ied ige kam er binnenging..
Tom hield de handen aan de handgr epen van zijn revol V:2L3.
Hij ging verder en keek in de grcote gelagzaal rond. Rondom
de zaal liep een balkon. Hola, zag hij daar niets bewegen?
- Hans up, Rockford!
Tom wipte zich om. Dààr, langs den anderen kant van het
balkon zat Een man op een knie, den loop van een Winchester.;
geweer op he rn gericht.
- Crrrak!
Tom snrorig opzij toen de kogel voorbijvloog. Als de \veerlicht
zoo vlug had hij zijn Colts bovengehaald en vuurde hij terug
en kogels drongen in het lichaam van Fang Leppery toen deze
zijn geweer wilde herladen. Met een kreet liet hij het wapen val-len, de handen aan de keel geprangd. Tom was in één wip achter den schenktoog... maar daar sloeg hem iemand met een zwaar
voorwerp op het hoofd, dat hij kreunend in mekaar zakte.
- Ik heb u, Torn ·Rackford, gromde een stem, over het lichaam
van Torn heenstappend, en naar boven, naar de gaanderij klimmend. Wat is het Fang? vroeg Gorsett (want hij was het). Gewond?
Slechts Een gereutel. .. Leppery was dood. Gorsett richtte zich
op.
Vóór alles bond h j Torn de armen en beerren bijeen en ontnam
hem zijn revolvers, die hij op zak stak. Dan wandelde hij naar
buiten, naar Tom's paard, en ging in den zadelzak snuffelen. Hij vond niets dan wat eetwaren en tabak, ook een. doosje
revolverkogels. Waar was dan dat geld naartoe? Sheriff Denver
had nochtans van goud hl dien br i ef gewaagd? Of zou die kerel
nog een tweede pakpaard meegebracht hebben? Zooniet had hij
zijn voorzorgen genemen en had hij 't goud verstopt. Maar v/aar?
- Nog een geluk dat ik hem niet gedood heb, mempelde hij, ..
Juist opende Torn de oogen.
- Ha, wakker? zei Gorse tt. Wel, waar zijt ge met dat goud van
de Bank naartoe dat ge zoudt meegebracht hebben?
Tom keek hem met verdwaasde oogen aan. Wie was die ke rel. ..
was dat zijn oude vriend Denver niet? En ach. wat deed zijn hoofd
hem pijn! Hij Sloot terug de cogen dicht en kreunde.
- Ik begrijp u maar half. Jeff . .. wat vrcegt ge? Ik geloof dat
mijn hoofd g~spl eten is ... Hé?
Gorsett grijnslachte. Nog mooier! Die snuiter dacht tot den She-
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riff te spreken! Kenden die twee mekaar dan niet?
- Ik vr c eg waar ge dat goud weggeborgen hebt, vriend, zei
Gorsett.
- Ha, ja ... dien zak, hé? Wel, ziet ge ... ik stak hem weg ...
ginder tegen Willow Spririgs. Want ik weet niet, maar uw briefje
kwam me zoo vreemd voor, en ik dacht dat er iets in 't honderd
geleopen was». En zoo maakte ik een put... Luister...
Weer deed Tom de oogen open en daar zag hij zijn eigen revol-vers in een gordelriem steken. Ho! maar dat kon Jeff Denver niet
zijn. Die ging hem toch niet van zijn wapens ontlasten, nietwaar?
- Zoo zoo ... ge maakte een put hé? ging de ander voort. Goed
Tom. Straks zullen we er naartoe rijden. Onderweg kunt ge dan
vertellen ... Wat is er?
Want Tom Rockford was in zwijm geval l en.
En toen hij een weinig na d ien weer bijkwam b r omd e Go r s att :
- Ik begrijp nu waarom ge hier waart. Mijn naam, ziet ge,
is ook Tom... 'I'orn Gorsett. Dezen brief was aan mij gericht
en ik, daarentegen, heb den brief dien Denver voor ti bestemd had.
Tom wreef met de gebondene hand over het voorhoofd. Nu
begreep hij alles. Dan duwde de schurk Tom zijn revolver tusschen de ribben en dwong hem op zijn paard te klimmen.
- We zullen een volle maan hebben, ging de bandiet voort,
zoodus zullen we Will ow Springs gemakkelijk kunnen vinden.
Eerst daar, gaat ge me wijzen waar ge dat gat gegraven hebt. ..
zooniet! .. . Maar ge zult "vel wijzer zijn ...

*

*

*

Het werd middernacht wanneer ze aan Willow Springs kwamen. Gorsett beval Tom af te stijgen en hem naar de plaats te
brengen waar 't goud weggeborgen was. Doch Tom schuddebolde.
- Vermoord me als ge wilt, maar spreken zal ik niet.
- Niet? Dat zullen we zien!
G orsett k eek rond. Hier was zachte aarde genoeg waar de boy
een pu t kon gegraven hebben. Wellicht stond er ergens een hol~
len boem ... , ofwel Een grot?
- Ha, het was hie r dat ge een kampvuur aangemaakt bad?
He, wat is dat'? Kijk!
,
Rondom bet uitgedoofde kampvuur hadden wolven met hun pao-ten ga ten gegraven... Tom had, toen de diligencie voorbijkwam,
juist zijn ontbijt klaar gerna akt en ongetwijfeld was er afval
van spek en boonen blijven liggen. De dieren hadden dit geroken
en waren verder en dieper op zoek gegaa n.
Gorsett nam zijn jach1mes en begon op zijn beurt te zoeken
en weldra vond hij den zak ...
- Gevonden! riep hij.
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Maar Gorsett had, toen ze daar aankwamen de koorden waarmee
Rockford's beenen bijeen gebonden waren, doorges heden. De
touwen evenwel om de armen had hij gelaten zonals ze waren.
Tom, toen Gcrsett nu den zak uit het gat haalde, sprong toe, gaf
zijn vijand een vreeselijk geweldigen stamp in den buik en wigte dan op zijn mustang (1) Takken sloegen Tom in het gezicht en
op eens hoorde hij een schot knallen! Iets geliik een mes sneed
zijn bovenarm open, en dra leekte er bloed langs de mouwen
van zijn vest op zijn handen.
--- Vooruit, boy! riep Tom tot zijn trouwe vr...nd. Hij mag ons
niet inhalen of we zijn vcrioren. Laat eins zien wat ge kunt,
jongen!
Het edele dier lei de oorerg in den nek, terwijl Tom zich over
de vliegende manen omwendde.
--- Ping!
-- Weer floot een kogel bove:i zijn hoofd weg.
--- De schurk zit ons met een geweer op de hielen! riep Toni,
opnieuw de sporen gebruikend. t Spijt me, boy, maar ik ben
wel verplicht. Kom, harder... nog harder!
Ach, waren zijn armen toch maar niet samengebonden_... nu
was hij gedwongen zijn poney met de knieën te leiden. En zoo
ging het onverstoorbaar verder.., door bossschen, door conyons,
den eenen heuvel op, den anderen af.
Eensklaps verstrikte zijn paard zich in de rondflappende teugels die losgegaan waren en het viel. zijn berijder hals over kop
in het dichte stru:kgewas wr rpcnd•
Zijn eerste gedacht was bij zijn paard.
Doch hij zag het reeds opstaan, het kon dus geen poot gebroken
hebben. Spccdig kroop hij uit de struiken. 0 wee! gaar zag hij
Gorsett dichter en dichter komen. Hij nam een aanloop en sprong.
-- Nog eens uw best gedaan, boy; zei Tom aanmoedigend.
Haalt die jakhals ons in, dan schiet hij u dood.
Maar het arme dier had zich in zijn val zeker verzec rd, w:iut
het begon weldra te hinken. Dat was erger!
Reeds begon de hemel zich lichtrood te kleuren en ging het
dag worden, toen hij, niet ver van het Goldrush hotel, zijn
bronc » (1) stil deed houden. En Gorsett die steeds winnen
bleef! Ging die verwenschte barvliet dan de bovenhand halen?
Hij naderde het hotel, reed op eens het gebouw om en daar
sprang hij op den grond. Hij sloeg het trouwe beest op den hals
en zei vlug :
(1) Wild paard.
(1) paard.
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- Luister, jongen. Ge zijt doodop, hé?? Maar met mij op der
rug gaat ge neervallen en dat mag niet. Maak maar dat ge wegkomt. wie weet vind ik u hier vandaag nog terug.
Het paard hinnikte en galoppeerde weg. Tom hoorde de ho~f·
slagen uitsterven en liep dan achter het huis om, naar de schuurHi] zou wel een plaatsje vinden om zich te verbergen. Desnoods
op het dak.
-- Clop.clop-clop.
Daar hoorde hij Gorsett voorbijstuiven. Hij bevond zich achter
de staldeur en loerde naar buiten. Ja, ginder reed de schoft... en
"ÓÓ1" hem, dwars over zijn zadelknop lag den zak met goud!

*

*

*

Tom hield zich in het gebouw schuil totdat hij niets meer hoorde. Dan sloop hij naar binnen. Och ja, daar was hij dien ande
ren beef reeds vergeten, dien 1 eppery, die hij daarstraks een
kogel toegezonden. had. Hij klom naar boven, naar de galerij
Ja, de man was dood. Tom bukte zich en zocht naar een mes.
Wat'n geluk! In minder dan een halve minuut had hij de touwen,
waarmee zijn armen gebonden waren , doorgesneden. Hij wreef
zich geduchtig, om den bloedsomloop te herstellen en liep dan
naar buiten.
- Nu zal die andere mijn arme mustang al wel ingehaald hebben mempelde hij; maar daar komt de zon op cn als hij n.et
tijdig in Badwater City verschijnt... vooral daar Sheriff Denver
zooals hij beweerde, verdwenen is, gaan de lui hem vragen waar
hij vandaan komt.
Tom keek rond... och neen, er was niemand te zien. Hij stapte
vlug door en nam den weg op Badwater City. Maar cowboylaarzen met hun hooggehakte hielen zijn nu precies geen gemakkelijke dingen om een wildernis door te loopen en welhaast deden zijn voeten h-em pijn. Plots bleef hij verschrikt staan. Hoor..
de hij daar geen paard hinniken? Ha, zeker het zijne, dat zijn
meester geroken had. Tom floot en wachtte. Hij spitste de ooren...
niets bewoog, Dat was raar... zijn paard zou dadelijk komen
toegeleopen Zat Gorsett soms in een hinderlaag verscholen? Oppassen was de boodschap! Hij wierp zich in het gras en kroop
als een slang vooruit. Ha, daar zag hij een oude merrie.v. en ze
bad een zadel op den rug. Het dier stond bewegingloos met den
kop naar den grond. Tom sprong recht en stapte op het dier toe.
Hij bekeek den zadel, .. twee le-tters waren in het leder gebrand...
de letters « J D. »
- God almachtig! liep ':lom ... maar dat is de merrie van Jeff!
,~ J.D. }) Jefferson Denver! Hé, beste, zegde hij tot de merrie, alsof ze hem verstaan kon : Wat is er gebeurd? Och ja, hé, als
ge eens spreken kondt!
Hij nam het paard bij den teugel, maar .het weigerde mee te
gaan. Wat beteekende dat? Tom keek vlug rond... Hernel. .. men
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zou gezegd hebben dat daar een zwaar voorwerp door het gras
was gesleur d ...
Hij volgde het nog versche spoor... Ja, daar vond hij zijn ouden vriend... hij lag dubbel ineengevouwen in een kuil gewcrpen... en dood! Tom knielde m et een krop in de keel bij den
vermoorden Sheriff neer. Bidden kunnen cowboys niet, maar
wel welden de tranen in zijn oogen op. Hij nam het lijk op en
onderzocht het... Vervloekte lafaards... de ouderling was vermoord ... de kogel stak zeker nog in de borst! Ha, dat zou hij
Gorsett betaald zetten! Al schoot hij er het hachje bij in, maar
die man zou zijn straf niet ontgaan!
Maar waarom had de moordenaar vergeten de Sheriff's revolvers mee te riemen. Wel een bewijs dat .Ieff Denver den tijd
niet gehad had zijn wapens te trekken. Tom trok de dienstrevolvers
uit hun holsters en borg ze in zijn vestzakken weg, daar Gorsett hem zijn gordelriem in het Goldrush HU~21 ontnomen had.
Ha! wie weet gingen ze niet van pas komen!
Op eens ging de merrie opnieuw aan 't hinniken. Tom sprong
op : hij had duidelijk hoefslagen gehoord en niet V21' vandaal'!
Wel, ingeval Gorsett terug gekomen was, ging hij zijn verdiende loon krijgen. Tom, in elke hand een Colt, hield de armen op,
gereed om te schieten. Hij wachtte met ingehouden adem. Daar
zag hij den ruiter... wel verdommel., . het was een knaap..; zeker geen twaalf jaar oud, die, een wijsje neuriënd, op zijn
dooie gemak voobij ging draven. Tom liep naar den weg.
- Hé, boy! riep hij luidkeels. Wacht even!
De jongen keek om en dwong zijn poney stil te staan.
~ Hullo! riep hij terug. Wie zijt ge?
- Stijg maar af, hernam Tom, Ik heb 'n boodschap voor u!
Gaat ge naar Badwater? Kom, ge kunt een flinke belooning verdienen!
- Ja. Waarom, mister? antwoordde de knaap, van zijn poney
springend. "Vat is er? Ho, Wat is dat? Hebt gij ... hebt gij d.e

man? ..
Reeds deinsde het jongske achteruit en wilde het de vlucht
nemen, doch Tom nam hem bij den arm.
- Neen boy, maar ge kunt me helpen den moordenaar te
straffen. Luister. Ik ben Tom Rockford ... ik was een van zijn
beste vrienden. En nu, wacht ...
Vlug nam hij zijn notaboekje, scheurde er een blad uit en kribbelde er metterhaast een paar woorden op.
- Daar, zegde hij, ge gaat dat naar de Bank, naar M. Hicks
dragen. Hij kent me, Ik, beste jongen, ik ga hier blijven en dit
briefje zal M. Hicks naar mij brengen. Dan, zeggen we een uur
of zoo nadien, gaat ge iets anders doen. Doe wat ik zeg of de
bandiet zal ons door de vingeren glippen. WeL ..
Met de grootste zorg gaf Tom den knaap zijn instructies en
-1~
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\:,j j f minuten nadien galoppeerde de jongen in een stofwolk weg.

Tom klom terug naar de plek waar hij Jeff Denver gelaten had.

VI.
Het was m iddag. Tom Gorsett Lep boven in zijn privaat kanals een wild dier in z'n kooi, heen en weer. Verscheidene
malen bleef hij voor zijn brandkoffer staan.waar hij den zak
goud van de Bank ingeworpen had.
- Wist ik, voor den drommel maar dat Tom Rockford daad is;
grolde hij. Toen ik zijn mustang vond, was er bloe-d aan den
zadel. Heeft een van mijn kogels hem kunnen raken en is hij
ergens gevallen en deod? \"12.5 ik er maar zeker van!
Het daglicht had hem gedwongen de achtervolging op te geven.
Hij had 't paard van Rockford mee naar de stad gebracht en het
ongezien in zijn stal opgesloten. Ook wist hij wel dat, zoodra men
den Sheriff niet ging weerzien, er herrie ging komen. En indien
er iets uitlekte dat hij heel den nacht weg had geweest, zou het
er leelijk voor hem kunnen uitzien!
- Bah! ze zullen 't lijk van Fang I eppery wel in dat hotel
vinden en dan moeten ze .maar denken dat hij Denver omvergekogeld heeft. Maar als die Rockford dan eens weerkomt! Alle
avonden zal ik teruggaan tot ik hem zal gevenden hebben en dan
eerst." Hé! wie is daar? Binnen!
Want men had aangeklopt. Gorsett voelde een koude rilling
over zijn ruggraat loopen toen hij de deur opentrok. Een kleine
jongen stond op den drempel. Gorsett herademde.
- .A
. llo, Shorty, jongen, wat is er?
- Och meneer, hijgde de knaap ... ginder tegen dat oud hotel. ..
U Vleet wel waar", waar vroeger de mijnen lagen ... hewel, daar
vond ik den Sheriîf... en hij is dood, meneer, en daarom ziet ge,
kwam ik het u eerst zeggen... Maar ook vond ik zijn oude merrie
en ze wil niet van haar plaats.
Gorsett neep de oogen tot spleetjes. Zoo, zoo ··· dat paard wou
niet van de plaats waar... Hum, zoo ging men, als men op zoek
zou gaan dien kuil vinden, ..
Hij sloeg den knaap op den schouder en stak hem een dollar
in de handen.
- All right, sonny, zegde hij. Gij en ik, we gaan op weg om
die merrie naar huis te leiden en misschien vinden we den Sheriff ook... ergens gewand en de arme man ziet bijna geen steek.
Kom! Wellicht komen we nog op tijd.
Uiterst tevreden dat hij een uitvlucht had om de stad te kunnen verlaten, reed hij, gevolgd door den knaap, weg. Bijna geen
woord werd er tussehen hen beiden gewisseld. Wanneer ze op
de plek kwamen, zagen ze inderdaad het oude paard met den
tOOT,

gebukten kop staan.
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— Neem gij het dier bij den teugel mee. beval Gorsett. terwiji
het koude zweet hem uitbrak, spoedde hij zich naar den bull
vvaar hij. geholpen door Leppery, den arm-en Sheriff ingesmetesi
had. Hij liet zich op de knieen vallen. Op eens klonk een stem:
— Hands up, Gorsett! Rap, of ge zijt er geweest.
De sehurk sprong recht de handen reeds naar een wapen grijpend, maar daar keek hij in de loopen van twee revolvers! Tom
Bockford, blootshoofds en het gezicht vol schrammen, stand naastM. Hicks den bankier van Badwater hem aan te grijnzen.
— Best u over te geven, Gorsett, zei de bankier- Ik klaag u
in naam dear imvoners van Badwater City aan, a Is moordenaat
van Sheriff Denver. Neen, zwijg! Hoe anders kondt ge zoo n&iiwkeu-rig weten waar zijn iijk zou gevonden worden?
Gorsett verbleekte en stamelde :
— Maar... maar wat doet U hier, ma.in.heer?
— De kleine Shorty kwam rond tieiien naar de Bank om mete spreken en zei me naar hier te komen, cm er Tom Rockford te
ontmoeten. Maar de knaap had insgelijks orders van M. Rockford ontvangen, u rond den middag te gaan vinden om u aangaanae Denver s merrie te spreken. Zoo had ik al den tijd om
voor u hier te zijn. En nu, toen ge zoo recht naar dien kuil g-ing
wist ik genoeg en dat Rackford me de waarheid varteld' had. We
hadden reeds het lijk van Jeff gevonden en het daar tege.n de rotsen neergelegd.
Gorsett 1-uisterds niet verder... greep zijn revolver en mikte...
Te laat!
—
Crrang!
Reeds, knalde een schot en Tom Gorsett, esn kogel in de borst
vie! voorover in den kuil waarin Sheriff Denver gelegen had— Rechter Colt heeft het oordeel geveld en het vonnis van
dien man voltrokken. zei Tom Roekford kalm. Wat het goud betreft, M. Hicks dit zult ge zondor twijfel wel in zijn brandkoffer terugvinden.
M- Hicks schudde Tom de hand.
— Dank u, mynheer, zegde hij. Maar zooals u weet was er
een belooning van duizend dollars uitgeloofd aan al wie me het
geld weer bezorgde... dus ze komt -u rechtstaeeks toe.
— Neen, mijnheer, antwoordde hij; ik neem nooit. belooningen
aan, maar schenk dit geld aan de arme wedtuve van Jeff Denver
en geef dien knaap ook eenige dollars. Hij zal er zich een echte
revolver mee kunnen aansehaffen en een splinternieuw zadeiDe zijne... dat zag ik, was doodversleten en ge weet hoe kleine
jongens zijn. We zijn irnmars ook boys geweest?
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