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DE BTII.g!E (!{}W"BOY.

I.

Edith, het Veérti,eirjarig kiirderineisje, Vaii
mijnheer. en rnevrouw \Villiams, speelde niet de
kbin" Elisabeth in den grooten tuin, die de viila
ôinringde, dicht bij e€n Noord-Amerikaansch
stadje.

't Werd al âvond', en spoedig zou de gouvèr.
nante roepen, dat het tijd was om in huis te ko
men, Maar Elisabeth liep zoo gaarne in den hof
en de dag was waïm gewees't.

Plots schr,ofir het kindermeisje. Uit het struilc-
gewas lkwamen twe,e v,re.emde mannÊn... Een
greep Edith vast en drukte haar de hand op den
mond, opdat ze niet roepenr kcn.

De and,er nam de lcleine Elisabeth op en ver-
dween er mee in db hqesters. 't Gebeuide zoo
snel. Een scherp gefluit klonk dan. En nu werd
Elisabeth làs gelaten. De andere man liep oo'lc
heen.

't Kindermeisje beefde van, schril;. Eenise
L



a,rgorrLiikL*n ôci,een i,et, of ze niet wist' wai àc

d"ln rnt*st. Dan liep ze vlug naar huis' Eerst

?flg àê Joe, den huisknecht.

- 
Eli*beth is weg, ze;i Edith'

.- Etisabeth weg? Is ze uit den tuin geloo-

pen? lVlevrouw wil volstrekt niet' dat ze op straat

komt, sprak Joe.

- 
Neren... neen... er zijn twee mannen ge-

lcomen... ze hebben Elisabeth meegenqrnen"' en

i{< kon er niet aan' doen...

- 
Twee rnannen...

Jufvrouw Jenny, de gouvernante, verscheen
juist aan de deur...

- 
Edith, hebt ge Elisabeth alleen in den tuin

gelaten) vrqeg ze ontevreden.

- 
't Meisje zegt, d'at er twee mann'en in den

tuin geko,men zijn en Elisabeth mee genomen

hebben, zei Joe, de tuinnean.
De gouvernante sl'aakte een gil van schrik.

- 
Maar Joe, ga d,an toch zien! riep ze àrif-

tis-'à

- 
Waar is het gebeurd? vroeg de tuin-

man.

- 
[sn,''t paviljoen...

Joe snelde heen. En sniù<rkend vertelde Edith
wat er gebeurd was.

Mijnheer en mevrouw Williams waren naar de

stad.
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- 
O, wat moet ik doen? Elisabeth is gesto-

len I jammerde de gouvernante.
Op haar geschreeuw kwanren de meidcn uit

de keuken en ze schrokken ook bij het hooren
van het vreeselijtk nieuws.

- 
Mary, loop naar de politie ! gebood de gou-

vernante.
Joe keerde terug.

- 
Niets meer te zi,en, zei hij. De struiken zijn

daar bij den muur vertrapt en ik zag voetsporen,.
De kerels zijn over den muur gekornen en weer
verdrnrenen,. En de achterstraat is altijd verlaten.
Niemand zal ze gezien hebben.

- 
Maar Joe, wat moeten we dan doen? kreet

jufvrouw Jenny.

- 
Naat de politie gaan...

- 
Mary is er al heen...

- 
En and,ers kunn,en we niets doen dan

wachten, jufvrourw. Die deugnieten waren na-
tuurlijk te pa,ard,! Ma,ar zal ik een paard zadelen
err ze najagen?

- Ju, d'oe d,at ! O, red het arme kind I

De tuinman liep naar den stal En wat later
rqed hij te paard, heen.

Er was piots groot verdriet in huis gekomen.
Elisabeth was geheel ontdaan en lag op e,en l*a-
napé te schreien. De gouvernante gaf haar wat
te drinken en liep heen en $/eeï,
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Mijnlreer en mevïouw Williams kwarnen thuis
en hoord,en het ontzettend nieuws. M^ry keerde
terug met een politieman.

Deze en mijnheer Williams begaven zich in
den tuin. Ze zagen ook de sporen van de schel-
men en de agen't nam de maat van de voetspo-
rcn.

- 
Maar wat zullen die nrannen met mijn

arm kind doen? vro€g mijnheer in zijn wan'
hoop.

; Ik denk, dat ze u geld willen afpersen, ant
woordde d,e agent. Ze z.ullen een hoogen los-
prijs vragen. 't Is in den laatsten tijd meer ge

beund in de streeù<... Moest ge zulil< een eisch om
geld ontvangen, Iicht ons dan dadelijk in, op die
wijze kunnen, we de,misd'adigers in handen krij-
gen. Natu'urlijk zal de politie nu ook alles in-
slmnnen om de kerels te vangen.

De agent vertrok. Een uur later lrperde Joe, de
tuinman, terug.

- 
Mijnheer, ik heb het spoor van, twee rui-

ters kun'nen, volgen tot Pail... Daar zijn ze de
vlakte ingereden, deelde hij mee.

Joe was ingelicht door boeren, maar deze ha&
den geen,kind gezien. Nu 't was ook avond en de
ruiters d,roegen mantels.

- 
Ga dad'elijl< die inlichtingen aan de politie

meedeelen, zei mijnheer'Williams.

-4-

Mevrouw zat in, de woonicamer te weenen.
Welk e,en ontzettencle thuiskornst !

Ze jarnmerde over Elisa.beth! 
'Wat zou 't kind

angstig zijn en om moeder sclrreien!... En waar
zouden de roo"{ers Elisabeth te slapen leggen }
Wat zou het arm schaap allernaal moeten hoo-
ren,? Een vijfjarig kind z'oo behandelen... 't was
een sehande... 't was gruwelijk!

Hoe bedroefd en angstig hij z'elf ook was, toch
trachtte mijnheer \Tilliams nog zijn vrouw te
bemoedigen.

D" gÀrr"rn'ante had Edith, die db koorts ge-
kregen had, naar bed moleten brengen.

't Was zoo, wat negen uur, toen Joe aan de
kamerdeur lklopte.

- 
Mijnheer, zei hij, ik hoorde de bus kle'ppe-

ren en vond er dezen brief in. De post komt van
avond toch niet meer.

- 
O, ga vlug zien, wie die brief il<an gebracht

hebben en houd den persoon aan, spraù< mijn-
heer 'Williams ,haastig, wa'nt hij vermoedde, dat
die brief over zijn kind handelde.

Zenuwachtig verbrak hij den omslag en las:

Mijnheer 'lVilliams,

Bezorg ons van avond vijf duizend dol-
lar en ge hebt uw kind gezond en ongedeerd
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teru;,;. I-[et geld rnoet aar] den << Eiko:n]:rug >>

gebracht vrorden cioor slechis één persoon'
van'Lrw pcrsoneel" Zço gii de politie inlicht
over dezen trosp,rijs, zullen rvii het daclelijl;
wet,en en clart ziet gij n-rw l;inctrr nooit rnec.r

terug. Orn tren ultr sta.at' oilz{l lî}an klaa:r
om het gcid te onivangen. eil e.jn ilalf uu'
later is het kinci clair aan het heùc van uw
lanclgoed' 

ne wilde cow-boys.

kliinheer las den b'rief voor
*' {), breng claclelijir het gL:lC! srneekte ff}e-

vrouw. G;r nie.i naat" de politiel

- 
7-e w-iilen clat iemand van 't personnel

kornt. .ile veltror-LWrcil il]r; i,iijl:l,aar ni'et. zei mijn-
heer lililliarns.

- 
O, sti:ur Joe I

-- Als hij me,qr cir-rrft !

-- Beloof herie een goecie jom...
.|oe, die cte'llarncr weer vellaten haci, w-erd ge-

roepeîr. h4ijni'ir:er las oo'k hcrn den brief voor en
vroeg:

-- Jo., wi.lt g-ij die booctrschap doen?
De kner:lnt i4rabbr:kie achter ziin oor.
*- 't trs een gevanrlijk werlç, rnerkte irij orr.

-- O, Jce, help ons? vroeg rnevrouw- Heb
rnedelijd,enl En derri< aan Elisabeth!

-ô*

-- l\4e',:Jelijden heh ilc geno,,g" lile'{,/r'o{-i1/ h4aat
di,: s,:helrnen ontrnoeten. . .

- 
jo", ilç zal u mild b,elo,rnt-,n, hernam mijn-

he:r. Ze wiilen, dat iemaild van h-et pereoneel
komt... anders ging ilc natuurlijk dadelijk zelf.

---- Zoudt ge toch ,riet l;,etrr c{e poiitie inlich-
te;:? stelde de knecht voûr.

--* Nerrn, ireen, die .wiiie cow-boys hebben
hun bes,*ierier,;".. Ze zouclen 't cladelijk meri<en,
ais 'we de hlrlp van .lc, tr;r'rLitie vraseï) en maisschien
orlz€: ârroË l*,ilsabeth dc,odeil

Joe, g*l sûr'eckte mevï,oLrvs.
--- \I/einu, ilc zai hei. c{oen . Ik }:en ook erg

bekcrnrirerd' onr het lieve kind.
-* I-iebt se zoûveei geld in huis) vroeg rne-

Vrour/V aan haaf man,

-- Jawel, daar iln de voise:rde week betalin-
gen n:oet cJ.oen, l-tielcl ik^ cergistero:n cle oul.rerrgsl.
van c{e hor-itverkcloping... Caat ge te voei of
rijcit ge, Joe) vro,eg mijnheer.

*_'C, rijden... De <<[ii]<errirrug> is wel drie
krrai.tier te vo,et, mijnheer.

** Zadel dan al vast het paardi
Spcedig daarna yertrok de l,.necht. Vn/at ba-

den mevrouvu en rnijnheer Wiliiarns vurig, op-
dat alles zcr.i gelukken i

rJok de gouvernaïrte en de rneiden verkeerden
irr groc,te "p.nriy. 7 ___



Ruim een uùr later keerd" Joe terug. Mijtr'
ha"t atr mevrouw stormden naar buiten en even
eens de gouvernante en de dienstboden volg-
den..,

- 
Er Was eeh man aan de eenzame << Eiken

brug >>, vertelde Joe,

- 
O, had hij Eiisabeth bij zich) vroeg me-

vrouw gejaagd.

- 
Ik heb het lcind niet gezien, maar toen de

man 't geld ontvangen had zei hij, dat we te half
elf Elisabeth aan het hek zullen vind,en. 'We mo-
gen er niet eer lkomen.

- 
Dus n,og een 'kwartier? sprak mijnheer Wil-

liams.

- 
De man droeg een breeden hoed en een

wijden mantel. Meer heeft hij niet gesprciken,
hernam Joe. Maar hij liet me merken, dat hij
goed gewap,end was.

- Jo", ik d'ank u hartelijk. dat ge dien tocht
hebt willen doen, zei mijnheer Williams.

- 
Wel, ik ben nu blij dat ik geqeest ben.

- 
Als we die roor/ers maar kunnen vertrou^

wen ! kloeg der gou,vernante.

- 
Q,g\^/s6nlijk houden ze in zulke gevallen

toch hun woord. We hebben irnmers nog van d,ie
geyallen gehoord. 't Is hun om veel geld, te doen,
beweerde Joe.

-8-
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Hij bracht het paard naar den stal.

- 
l3a1 ons in huis gaan, zei mijnheer' 'We

moeten daar wachten. Als de man, die Elisabeth
moet br,enrgêït oris hoort, zou hij kunnen denken
dat er politie is.

'Wat scheen dat kwa,rti'er lang. Allen zager.
bleek van spanning. Gedurig keken ze naar de
klok. 't Was of de groote wijzer zich niet voort
bewoog. Toch ging de tijd 'loor. En eindelijk
sloeg het half elf.

Mijnheer Williams sprong op.

- 
I,l( ga, zÊi hij. Blijft allen binnen. Er mag

g€en gerucht zijn.
Maar mevrouw volgdn*. hem toch tot aan de

devr. Ze kon niet blijven zitten.
Mijnheer snelde doc,r de lçorte laan na,ar het

groote hek. En Elisabeth lag daar op het gras. Ze
roerde zich niet.

- 
Elisabeth, lieveling! snikte de vader.

Zijn eerste vre.-s was, dat het kind dood zou
zijn. Vlug nam hij 't op. Hij hoorde Elisabeth
aderne n. De kleine sliep.

Verheugd liep rnijnheer terug.

- Ze is er! juichte hij.
Mevrouw sneld,e buiten.

- 
Mijn ikind, mijn kind ! schreide ze.

- 
Elisabeth slaapt, zei mijnheer.



De gouvernantre, Joe en d,e rneid,en waren oolc
al aan de deur.

- 
Elisabeth is terugl jubelCen ze.

Het lqind werd van al het gerucht warkker.
-_ Mama! prevelde het versuft.

- .tr., rnarna is hier eir papa. zei mijnheer.
Elisabeth werd op de sofa gelegd. Het stnekte

de arn-len uit na,ar mo,eder, di,: hair lieveling vu-
rig kuste.

- 
Booze trnannen, spral< E]isabeth.

- 
Die zijn weg. Ge,zijt bij p:apa en mama te-

tug: Ge mo,et niet bang rrreer zijn, zei me-
vrouw.

De ouders en de gouvernante brachten Elisa-
beth naa,r boven. Het kind was te verdwaasd om
nog iets te vertellen: Toen het onder de dbkens
Iag, sliep h,et dadeliilc weer in.

O, hoe danlcten de ouders God,l
De gouverïïante ging aan Edith het goede

nieuw nog vertellen.

_ 's lVîorge ns sch,een Elisabeth geheel verkwii<t.
De slaap had haar goed geda.r,.'Muæ de kleine
wist niet veel mlee te deelen. Die man had haar
over den rnuur ge,br,acht en, bond een doelk voor
haar mond" Toen was ze onder een rnant,el ver.
stopt. De man zei, dat ze niet ban,g moest zijn
en z,e 's avonds weer naar huis mo*cht. Hij h;d
haar op een paard 

ïrfl;n:lren 
en mer een an-

d.r g*praat. ita een tijd w"rd z. it ..r, ti.it
eenzaarn huis gebracht. Daarwas een vrouw, die
haar brood en rneik gaf en, ootk zei, dat ze terug
naar huis mocht gaan. En toen was Elisabeth in
slaap gevallen en pas wakker geworden in de ar'
men van haar vader.

Ë,lisabeth scheen geheel beter. 'Wel had haar
rnoeder om een dokter gestuurd, maar' die kon
niets ongewoons aan het kind bespeuren.

De dokter onderzocht ook Edith. Deze had nog
koorts, en rno,est te bed blijven

Elisabeth wilde naar den tuin. De gouvernante
ging mee, ma'ar bleef in de buurt van het huis.

En Joe hi'eld een waakzaam oog op de omge-
ving. Hij had een flinke belooning gekregen.

Een politieoverste kwam. Flij had vernomen
dat het kind terecht was. Mijnheer Williams ver.
telde hern alles.

De overste was niet tevr'eden, omdat hem de
brief niet getoonri'was geworclen"

- 
Dan had iùc met mijn mannen aan de

<< Eikenbmg > op de lorer 'kunnen liggen en ten
minste eèn der scheimen kunnen grijpen en hem
de plaats van de anderen doen aanwijzen.

- 
De wilde cow-boys hebben spionnen en

ze zouden misschien rnijn kin,J gedocd hehben,
antwoordde'mijnheer Williams,. Ik kon u niet
intrichten. IVIaar 

"lL "îtTïn,en lang in de vlakte



ir.t.oeij."ren, zullen ze die cow-boys 
"i"d"iiii,toch ontdtekken.

De vlakte is zoo groot, dat ge er een weelc
kunt over rijden. En aan de grens; in d'e rotsen,
zijn schuilplaatsen. 't Is een moeilijk zoerken!
kloeg de overste. Nr, we zullen wel ons best
doen.

n.

MijnheelDavids, clie een ilaar uur van het
landgoed d,er farnili,e Williams, woonde, zat met
zijn vrouw aan het ontbijt. Hij las het blad door
den postbode gebracht.

- 
'Wel, Anna, zei hij, de wilde cow-boys

hebben weer van zich iaten spreken. Ze roofd'en
een kind en gaven het voor een hoog losprijs
terug.

- 
O, lees het eens voor) vroeg mevrouw Da-

vids.
't 'Was een verslag over het gebeurde met de

kleine Elisabeth Williams.

- 
Ik ken dien Williams wel, zei mijnheer Da-

vids. Hij is ,eig,sn,a6r van veel hoeven.

- 
Wat moeten die ouders een angst door-

staan hebben.

- J", ontzettend.

- 
De wilde cow-boys laten veel van zich
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Mijnheer en mevrourw Dayidt,



spreken... Ë.t weet ge, wrat ik vrees? Dat onse
Harry Benson ootk tot die liende behoort,

* Maor man, toch!
-* Ja... Dr opzichter Peter, heeft hem met

e€n vreemden cow"boy al meermalen zien pra.
ten.

- 
Dat zou toch erg zijn...

- 
Niet dat hij aan de tochten deel neemt,

hernam mijnheer. Dat geloof ik niet. Maar die
sehelmen hebben overal hun verspieders en ik
ben haast overtuigd, dât Harry Benson er ook
een van is...

- 
Maar dat moei ge eens goed onderzoe-

ken. Harry zou in den nacht c{ie deugni,eten ocik
wel hier kunnen brengen, om paarden te gtelen.
Dat doen ze irnmers ook veel, 

-.

_ - 
O, ja. Ik zal eens bijzonder op den jongen

letten.

- Ge maa,kt me ongerustl klocg mevrouw.
- - 

Wij hebben veel persorr."l, .n hier zullen
de schelmen zich niet ioo gauw wagen, ma€rr
een medeplichti$ kan ze veel helpen, dat geef ik
toe.

Mijnheer Davids was de eigenaar van een
groote hoeve. Ze'lf werlcte hij ni,et mee. F{ij woon.
lq "o een villa, dricht ,bij, maar bestuurde toch

alles.
Na het ontbijt ging hij n,aar de boerderij. Hij

-14_

wenkte Peter en deelde hem de geschi'edenis van

Elisabeth mee.

- 
Dat is to'ch wel erg, zei de opzichter'

wilcle cow-boys worden steeds brutaler' Een
Die

kind
weg hai,en, vlak bij de stad.

- 
Alt lHarry Benson er maar nie't mee in be-

trekrking staat! Dan krijgen we ze hier den een of
anderen ikeer ook.

- 
Harry werkt vlijtig, is gewillig, maar eên

eenzelvige jonkman, percies of hij geheim is. En
ik heb hem al een pêIEtï ,heer bij een vreernden
cow-boy betrapt, ginds op de vlakte' Toen ik dUn

vroeg, wie die kerel was, kreeg ik ontwijkende
antwoorden. lHarry wilde niet oprecht antwoor-
den. En dat lijkt me heel vr'eemd, besloot Pe-

ter...

- J., het is zonderling. W'e moeten eens bij-
zonder op hem letten. En ga vooral eens na of
hij niet weg tre[<t, als de anderen slapen.

- 
Ik zal mijn best d'oen, mijnheer, beloofde

Peter.
Mijn,heerlDavids wandelde de vlakte op, waar

zijn alkkers en weid'en lagen en. veel knechten en
meiden werkten.

De meester lette nu niet als anders zoo aÂn-
dachtig op den arbeid. Hij zocht met don blik
flarry ,en hij ontdekte hem weldra.

- 
15 
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- II( wil toch zelf eens met hem praten, zei
hij bij zich zelt.

Hij stapte op den jongen man toe.
Harry was aan 't wieden Mijnheer Davids

praatte ev'en, over 't werk. Toen begon hij over
de oplichting van de kleine Elisabeth.

Harry Benson scheen erg verontwaardigd.

- 
Wat is dat gemeen! zei hij"

- Hij kan, wel huichelen, tlacht mijnbeer Da-'
vids.

- 
Maar \Flarry; hernam hil, ge praat hier wel'

eene met Êen vreemden cow-l:oy, nietwaar?

- J., mijnheer, dat is gebeurd, bekende de

knecht, wat rood wordend.

- 
Wie is dat)

- Een cow-bo,y die rond trelkt.

- 
Maar hoe heet hijl Zeg me eens de waar-

heid?

- 
Mijnheeï, ge wantrouwt me? riep Harry

uit,

- Ge doet toch vreemd ook !

- 
Ge zult meer van me honren !

Plots liep Harry Benson weg.

- 
Hoe heb ik het nu? bromde mijnheer Da-

vids. Ha, de kerel rnerkt, dat hij ontmasherd is,
en maakt zich uit de voeten. Ilc zou hem eigenlijk
moeten laten najagen en hem aan de politie oveï-
!everen,.. Hij heeft me bedreigd... Ik zal nog
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van hem hooren, zei hij. Die kenels kunn,en wel
brand ,trçomen stichten. Er moet vanr nacht ge-
waakt worden.

Mijnheer Davids merl..te wel, dat andere werk-
lied'en daar wat verder vreemd opkekeq.

-- Ik zal hun nog ni'ets zeggen... maar ee,rst
met Peter spreken, besloot hij Harry heeft door
zijn vlucht schuld'bekend. 't Is altijd gevaarlift
iernand in dienst te. nemen" die van eld,ers komt
a,anwaaien, Van Harry's familie weet ik niets,
sprak mijnheer Davids bij zich zelf voort.

I-lij kwam bij Peter, die in de schuur bezigheid
had.

- Wij hebben gelijl,k, hoor! Di,e Harry Ben-
son heeft bekend, dat hij tot de wilde cow-boys
behoort, zei rnijnhe,er opgewonden.

-_ Maar ge dbet me waarlijk schrikken I Harry
heeft belkend! riep de opzichter uit.

-- O, nie't met ronde woorden, en toch duide-
Iijk genoeg.

Mijnheer Davids vertelde, wat er op den ak-
ker gebeurd, was.

- 
Nu behoeven we niet meer te twijfelen,

erkenJe Peter" Jammer dat de schelm het irazen-
pad kon kiezen.

-* -lr, ik zou ,beter gedaan hebben met hem
te ondervragen, terwijl gij en anderen er bij
waart... Maar dan zou hij dadelijk wantrouwen
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gehad hebben en met leu,gen voor den dag geho-
men zijn. De kerel heeft me bedreigd... '!7e zul-
len de politie inlichten.

-- De politiepost is ver. van hier... €n, €er we
daar zijn, kan ,Har,ry B,enson al veilig in het ge-
bergte zitten.

- Ja, ma,ar we zullen agenten vragen om van/
nacht met ons te walcen.

- 
Dat is verstandig, mijnheer. Harry lijkt

me juist de man, om een gpmee ne streek uit te
halen, nu hij ontmaskerd is.

- 
Wij zullen alles voorlo,opig voor de ande-

ren verzwijgen. Ge weet nooit of er nog geen
verspieders van di,e verwenschte wilde corv-boys
rond loopen. We kunnen niet voorzichtig grenoeg
zijn. Een rnensch wordt wantrourwend.

Harry
flink..

Ja... Wie zou zc,o iets gedacht hebben van
Benson ? hernam Peter. Hij werkte

Maar we weten toch niet,.waar hij vandaan
kwam...

- 
Neen, d,at is zoo. Nu, in onze streek zijn

er veel werklieden van elders.. En dre, meesten
blijken eerlijke jongens te zijn.

Peter zou zelf naar de politie rijden. Hij ver-
trok te paard.

Mijnheer Davids ging in huis,

* lfl *

* Ik had gelijlÈ, hoor, die l{arry is een ,*il*i*,
zei hij tot zijn vrouw.

* Behoort hij tot die akelige bende? vroeg
Anna verschrikt.

- Ja.. .

En opnieuw vertelde mijnheer Davids zijn we-
dervaren.

- 
O, ik zal vann,acht geen oog dicht doen!

kloeg zijn vrou'w.

- 
We zullen hulp van de politie krijgen.

- 
Maar als die wilde conr-boys van nacht

niet komen,ikunn,en zle wachten tot de volge4de
week. We zuJlen nrooit meer gerust slapen.

-- Korn, lçom... u niet te bang maken, Anna.
Wij zijn met vee! volk op de hoeve.

- 
't Is jammer dat,Harry nùg weg kon loopen"

Anders had hij de schuilplaats van zijn mede-
plichtigen m,oeten verraden"

- 
De kerel schoot heen als een pijl uit een

boog

- 
O, alleen hadt ge hem toch niet kunnen

overmeester,en. 'Wie weet welke wapens zulk eerr
boef bij zich heeft. Zulke deugnieten Curven al-
les, als ze in nood zijn.

- 
Dat is rzaar...

Er was onrust in huis. Mijnheer Davids bemoe"
digde wel zijn Vrouw, maar had toch ook angst
De hoeve was zeer gtiir,." Can lagen er w,eiden



iirei vee ." p".rd.n ver af. Kwaadmilligen ,kon

*" loo _veel plaatsen hun slag slaan. Ei Flurry,
kende alle gelegenheden.

Mijnheer Davids was zeeï be,kc,rnmercl ,en re-
kende op de huip van de poiitie

II I.
Op het pad langs de rotseir reden twee rui-

ters.

-_-4. spraken ,rver rje opliciri:ing van Elisabeth
ïTilliams.

. -_ Ja, ja, Bod, we ]rebben daar een goeCen
slag gedaam, zei:. een van hen.

- 
We zullen er nog bet,ere doen, verzekercle

Bo!, dg jongsre -u., d! felste .r., J" twe,e. I_aat
ze in de lcranten schrijven, wat ze witrien ! Dat zeons in het ge'bergte maâr eens lcomen bezoe_
ken...

En Bod lachte hoon,end.

- 
Ze zullen d,e dagbladen kunnen, vullenmet onze daden, blufte hij. De wilde ."*_U"i,"

d.y.rven alles. Ja, Tom, *. Lort"r, o, t o,rijk zijn en dân verhuizen *. ,ru.r-"ld"r,
, - 

'We zouden nog rneer volk moeten he b"Den...
_- Dat kornt wel in orde, verzekerde Bob.
De- weg werd srnaller en, l" ,";;; reden ach-ter el,kaar.

-2A_

Bot *o du r"int.r"te. 'ijii i.d d" berte v"ii
de wilde cow-boys gesticht ,en was de' hoofdman,
En in zijn hoogmoed wilde hij. nog meer, leden
aahweiven; oiïr dU heele streek ie ilcunnen be,.

werken en, machtiger te zijn dan de verspreide
politieposten.

Plots hoorde Tom een kreet. Ontsteld keek hij
om. En toen schrok hij nog m€Êr. Van boven op
de rots had reen onzichtbare persoon, een, lasso
geworpen, een touw met een strop. Deze strop
vi,el Bob om d,en, hals en sloot zich. Bob bleef
hangen en het paard rende voort. En toen ging
de hoofdman d,er wilde cow-boys lan,gzaam maar
zekier de hoogte in.

- 
De politie, dacht Tom en angs,tig stormde

hij voort, zich niet meer om zijn kamaraad be-
kommerend.

Als dood lag Bob boven op de rotsvlakte.
Drie mann'en hadden hem daar geheschen. De

kapitein der wilde cow-boys was' bezwijmd en
ook geworrd door het bonsen tegen scherpe rots-
punten. De mannen verlosten hem van db strop
en brachten h,em bij, maar het duurd,e lang eer
Bob tot bezinnin'g kwam en verdwaasd om zich
heen keelk.

- 
Harry, stamelde hij, een der mannen her.

kennend.
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- Ju, ik ben het, i-iarry, zei à,eze. Ë,n ik heb
u gevanff n genomen.

- 
Ik ben haast dood....'

- 
Ze zullen' u wel heelernaal ophangen en ge

verd,ient het...
Bob was w,el taai, maar de manier, v/aarop ?-e

hem n,aar boven hadden gehaald, was zûo kracht-
dad,ig, dat de rooveï rnet mneite wai' stame{err
kon,

De mannen bond,en hern l-rand,er: t:n voeten,
opdat Bob ook weerloos zou.aij'n, ais hij r;trakir
meer hersteld was.

Na een'igen tijd, schee,n Bob toch wro€r se-
woon.

- 
Maar l{arry, wat wilt gij nu met mij doen}

vroeg hij.

- 
U aan d'e politie overlevelen! klorrlç he,:t

terug.

- 
Mij, uw neef...

- 
Gij zijt verscheid,ene melen bij mij ge-

weest, ofir rnre ta verlokken o.:k in uw bende te
treden, If;< heb u toen ernstig gewaarschulvd, en
u vo,orspeld, dat het met u âarl de galg zou ein-
dig*tt. Ge waart toen nog tevreden met eenige
paarden en ,koeien te stelen, dcch nu haalt ge
allergemeenste streken uit. Ik weet tret, hoe ge
een kind opgelicht h,ebt.
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* Maar het is bij zijn ouders terug, beweèr^
de Bob.

- 
Nadat ge een losprijs geeischt hadt.

*- Die rnijnheer Williarns is rijk genoeg.

- Ja... zuike begrippen hebt ge... En mor-
sen zal het een m,,oord worden. Ik zou medéplich-
iig zijn, rno,est ik langer zwijgen. Ik hoopte nog
altijd, dat ge tot inke,er zoudt komen. Maar het
gaat van lcwaad tot erger. En men houdt me al
voor een van u'w spionnen. Nu is het uit met u,
sprak Harry Benson.

-- Ge zult mij niet overleveren. O, neen,
Har*3', zoo gem,een zult ge niet zijnl hernam
Bob.

Zandlk iru niet langer! Ik doe slechts mijn

Fl,eb meCelijden met mijn moeder!
--' Urv rnoec{er ! Verleden week heb ik ge-

hoord, c{at ze van verdriet gestorven is. Om hàr
ock heb ik nog gezweg,en, toen ik me zelfs reeds
vçrweet, dat ilc de politie nu,trige iniichtingen
ontirir:ld. LJrry rnoeder is een gelukkige doode. In
haar leven hceft ze niets dan verdriet gekend,
eerst door uw lra,Cer en dan door u!._ tr{arry laat mij vrij en ik zal nooit meer
stelen.

** Ge z.ou."Jt Lreginnen met ;nij uit d,en weg te
ruimen" *?, -

plicht !



* O, neen, neen, ik zweer het u...

- 
Geen eed,en'... Ik ken u nu ! Ge zijt een

slechte {kerel. Moest i0< u laten loopen en er ge-
beurden binnen ko,rt mo.orden, dan zou irk ., 

"-.lfschuldig aan zijn.

- 
Ik vind, dat ge veel te lang praat met dien

nietwaard, zei een der ande,re mannen. Straks
komen zijn rnakkers hem nog verlossen. Laten
we opkrassen !

Ze hadden paarden, mee, die wat verder in
een boschje vastgebonden waren. Harry nam Bob
v66r zich.

De g_evangen,e kermde om medelijden.

- 
Hgdt gij medelijden met het kind,je, dat

ge uit den hof van mijnheer Williams iraalde?
vt-o"_g Harry. En met der oud,ers) ,Ha, man, ik zal
u belette-n nu nog een moorr"owâr te worden. En
de streek moet van die wiù"e"cow-boys verlost
worden. Gij, cow-boys! Neen! CowLoy" ver-
richten eerlijk wer.{c en gij zijt gemeenre roovers.
_ -'t Hi,elp njet of Bob bezwl.i dut hij u"r, 

""r.Iij{< man.zou worden. Als gevangene moest hij
rnee.
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tv.

't'Wa" een eind in den narniddag, Een poiitie,,
ôverstè zat bij rnijnheer en n'Levfouw Davids. Ze
bespra,ken satnen maatregelen voor den nacht.

Plots riep mevrouw Davids:

- 
O, daar is Harry al met d€ rooverg. Ëtt

ze hebben een van onze mannen gevarlgen gè"

nomen.
De politi,e,overste en mijnheer Davids kekerr

door het raam.

- 
O, man, vqrberg u1... die schelm zal u uit

wraak dooden! gilde mevrouw.
De politieoverste haalde zijn pistool te voor-

schijn en o,pend,e het raam. Mevrouw wae in,den
versten hoek gevlucht en wilde haar echtgenoo't
in een kast verstoppen.

- 
Maar ik zal me verdedigen ! beweerde mijn-

heer l)avids.

- 
Handen op ! schreeuwde de politieoverste.

En vlug, of ik schiet...

- 
Maar ik breng u den hoofd,man,van de wil-

de cow-boys ! riep iHarry Benson terug.

- 
Officier'Kels, ge kent mij toch welt kreet

een der anderen.

- 
We vergissen ons... Zij zijn geen r(x)verE.

zei de overste.
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- Ô, verùr,ouw z,e niet I waarsclrurnroi* û)È-
vrquw Davids.

Maar de officier liep al naar buiten. En on-
&nke het eesmeek van zijn vrouw, volgde mijn-
heer D:rvids ook.

- 
Mijnheer, iik heb u gez,-^gd, dat ge van rnii

zoudt hooren, sprak Harry. Ik houd woord. Ge
verdacht mij van medeplichtigheid rnet de wikle
cow-boys. Ik breng u hier hun hoofclman, BoL,
Benson. Hij is mijn neef... met schande mcet iI;
het,zeggen. En ik zal alles bekenn,en. Vtrijrr neef
zocht med,eplichtigen en eenige rnalen k-wam luj
bij mij om me te verlokke4 me bi;' zijn L,ende aan
te sluiten. llç zou veel geld verdienen, verzelcerde
hij. Maar i(l< ben altijd eerlijk geweesr en vrij dat
oolc blijven. 't Is waar, dat ik hem eer,jer hari
moeten 

_ 
ve,rklappen, maar i,k had hem aanqe-

maand di'e rooverij,en te laten en hoopte, dat hij
zich beteren zou. É,n ik had oolc **d*tlld"ro *ut
zijn moeder, mijn tante. Toen gij, rriijnhet:r Da_
vids, me vanmorgen over dat kind spraa.lit, vonel
1I< 9i" oplichting zoo gemeen, dar ik al cladetijk
besloot, Bob niet meer te sparen. To,en iio *.r'L-
te, dat gij mij wantrouwdet, liep ik dadelrjk heen
om te bewijzen, dat il\ met geen wiide orw-bry,
samen span. Ik wist, dat Bob s morgens uit ziin'schuilplaats in de rotsen kwarn. ia;rgs lret o.rie
Berenpad. En ik besloot hem ,laar te vangen. ik
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vr'oeg hr:lp eran boer Bi'unt, elie gindcr tegen hct
boschje woont. Bntnt en zijn zoon glin'gen mee

en leenden paardei-r" Als corn'-boy heb ik goleerd

behenc{ig rnet lasso's om te gaan en ik bes'loot

Eol, tr*i zulk een strop te verschalken. We la'
gen i-.lert op den rctsr;:tnd en ioerden. En na ruim
eelf ln-Iï zagen we t'ivee ru.iters. Een was Bob. Ik
mikte zoo g,ced iI< kon en de lasso viel hem per-

cies om den hais. l\tet ons drieën hebben we Bob
da,n umhocg geheschen. Zijn makker vluchtte
F{ij had tlaav trouwens de rotsen toch niet kun-
neil brjsi-ijgen" Ûnze plaats was goed gekozen.
Ge i:iei d-us, rrriji:rheer Davids, dat ik g'een roover
ben, al Lon ik aan Peter toen niet oprecht zeg-
g€n, r,a,!e) die cow-boys was. Maar nu, heb ik wil-
len vcorkorneri dat er ook moordenl ge'beuren,

wan[ F]cb :{ou van kwaatl tot erger gaan... Ik
ben er:r.r wees, doch God weet, dat ik steeds eer'
lijk voor rniin brood heb gewerkt. Bob heeft een

vader q,ehad, die niret deugde en ook stal. Ziin
:noeder was een brave vrouw. Ze îs verleden
'n-eek 'ue Rochester. van verdriet gesto'rven.

--* jongen, ge haclt cladeliji: moeten spre&<.en,

zei dc', potritieoverste, maar nu heibt ge uw v€r'
zr-lirn gced gemaakt.

-- lin Harrv, vergeef me, dat ik u zoo ver
keercl hecarr-Ceelcie, sprak mijnheer Davids ont-
roerd' 

- 
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- 
Ik heb er aanleiding toe gegeven... maar

ik hoopte dat Bob tot inkeer zou kornen. Ik had
hem zoo ernstig vermaand. Maar wie jegens een
kind handelt gelijk hij d,eed, heeft een slechte in-
boret.

Mevrouw was nu ook buiten gekomen. Peter
en ander personeel enelde toe- Allen hoorden,
wat er gebeurd was. En genegen knikten ze
Harry toe.

Bob werd in huis gebracht Hij had eerst
weinig te vertellen. Hopende zeE genadi-
ger behandeld te worden, als hij bekenten,issen
aflegde, verried hij al zijn medeplichtigen. En de
politie-overste hoorde ontstellende berichten.

Bob werd dan onder sterk geleide naar de ge-
vangenis gebracht. 

V.

Joe, de knecht van mijnheer Williams, stond
gan e€n paar kooplieden, die op het landgoed
hout haalden, te bluffen op zijn moed. Hij 1er-
telde, hoe hij geheel alleen dien avond 't geld
aan den vertegenwoordiger uar à. wilde à*-
boys had gebracht.

Mijnheer Williams kwam met eenige agenten
uit huis.

- I Du politie ondgrzoekt nog altijd, vervolg-
de Joe. _28_

De agenten lçwamen naar hem toe. En twee
grepen den knecht vast, die .'rreeselijlc schrok.

- Jo" Wallis, wij n,ernen u, gevangen als
meCeplichtige van, de wilcle :ow-boys, zei een
van hen.

-- II{} N{edepiichtige... Maar mijnheer! sta-
rnelde de knecht.

_ -. Man, lieg niet ! A^lles is riitge,komen en gij
hebt een ger-i:reene, -ralsche, roi gespeeld, hernanr
çls agent.

* Maar wi,e zegt diat)

--- Bob Benson, de hoofdnian...
* Ik X<en dien leugenaar niet, beweerde Joe.
--' Ik herha,al, dat ge een gerne"ne, valJche

rol hebt gespeeld. Gij zijt een oom van een d,er
roovers. Gij hebt rnet hern de oplichting van de
kleine Elisabeth geregeld, g.u"gd, hoe- Iaat ze
moesten komen, .en, voor hen een laddertje ver_
borgen in het boschje achter het landgo"à, ,oo-
d"! r_. gemakkelijk over d,en muur konden Gij
hebt bepaald, hoe ze in den brlef moesten zetten
dat een van het personeel 't g.-ld zou breng,en.
Eerst hebt ge vreres gehuichelC, om alle 

^.Èt.r-docht van u af te wend,en.

- 
Maar mijnheer, il.- ben de roovers achterna

gereden, dat kan de gouLvernante getuigen I sta
melde Joe.
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-- Allemaal gehuichel.'.

- Joe, gij hebt ons vreeseUjk b,edrogen, zei
mijnheer Williarns. Beken nu maar'db waar-
heid...

*- En ik zeg dat het gemeene leugens zijn...
Het is een schande ïooveïs te gelooven en een

eerlijrlç man te betichten. Ilk, di'e zooveel van Eli-
sabeth hi,eld...

Maar Joe werd geL,oeid. En rnijnheer Williarns
en de agenten gingen naar zijn kamer. Daar von-
den ze in een kistje veel geld, meer dan Joe in
vijf of zes jaar verdiend kon ltebben.

- 
Hoe komt ge aan dat geld,) vroeg de over-

ste dter agenten.

- 
Gespaard...
Jr... maar hoe zijt g€ rar ââfl gelromen)

Mijnheer Williams toonde een der gevonden
banlcbiljetten. Het wes, wat gescheurd aan den
bovenhoek en geplakt.

- 
Dit biljet was bij den losprijs, zeï hij. Dat

weet ik lieel zeker. Ik heb zelf de scheur ge-
plakt.

- 
Dat is een voornaam benvijs, sprak de

overste. Joe heeft zijn d,eel van d,en losprijs da-
delijk gehouden, en het is nu een getuigenis te-
gen hem.

Joe werd kwaad en ontkende nog. Hij werd
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tneegeleid. bur. r^rknoding w.lçte groote ôht,
steltenis op het land,goed.

Op fuet politieJ<antoor trof Joe ]3ob Benson
en zijn eigen neef aan, die ook roeds aangehou-
den was, alsmede anclere medeplichtigen.

Nog trachtte Joe te liegen, maar hij verpraatte
zich, en eindrelijk viel hij door de mand.

Hij was een verspieder van de wilde cow-
boys geworden en had na de oplichting zelf een
plan onlworpen om de roovers 's nachts in huis
te laten, zoodra mijnheer 'Williams weer geld
ontvangen zou hebb.en voor levering ,run hou1.

Mevrouw Wiliiams schrok ook geweldig, toen
ze de heele toedracht vernam Edith was beter.
De kinderrrr'eid had nooit kunnen denken, dat
loe zoo gemeen was. Nu herinnerde Edith zich,
dat ze,Joe een pa,ar dagen te voren aan het hof-
poortje met een vreemden rnan had zien pra.
ten...

Edith moest naar 't politielantoor komen. En
toen ,ze voor den ne,ef van Joe gdbracht werd,
herkende ze hem.

- Ju, die is aan 't poortje geweest, zei ze.
Twaalf mannen werden in de gevangenis ge-

sloten. Men had de wilde cow.-boys vast, k"À1.
van verschillende kanten, te lui orn te werken en
toch begeerig naar geld.

IeCer in de str,eek was blij, dat de boosdoeners
-- 31 *--



aangehouden werd-en. Z. lot"g.n ailen een zlwâr,è

straf.
De hoofdmân werd niet opgehangen. Moor-

ti.r, *...r, er niet gepleegd. Zoo ver was 't ge,
lukkig niet gekornen, dank aâu 't flink optreden
Van Harry Beirsôn,

M"æ Bob Benson kr..g twiniig jaar geVâhge'
nisstraf .

Het werd weer r:istig in de streek. K*u"d
houdt geen stand, Alieen eerlijk werk gedijt.

EINDË


