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HOOFDSTUK I.
EEN KREET DOOR DE LUCHT,

„Ziezoo, Bob, daar zijn wij weer. En nog geen
woord van Jack."
„Dat is waar, Frank. Maar het weêr is de laatste
dagen te slecht geweest om op groote afstanden
uit te zenden. Wanneer die lentestormen achter den
rug zijn, zal het evenwicht in de atmosfeer hersteld
wezen, en hebben wij meer kans van hem te hooren."
„Best mogelijk, Bob. Maar nu zullen de Hamptons hun installatie ook niet op tijd gereed hebben."
De ander schudde het hoofd. „Neen, Jack schreef
ons dat alles tegen den 15en gereed zou zijn, en dat wij
op zijn stem moesten letten. En wanneer hij iets zegt,
doet hij het in den regel ook. Het moet aan het weêr
liggen. Laat ons nog eens naar buiten gaan en kij
ken."
De jongens deden hun koptelefoon af, openden
de deur van het particuliere radio-station waar het
vorenvermelde gesprek plaats vond, en stonden wel
dra op het kleine plat. Het was een warme dag laat
in Juni, en de zandige vlakte van Long Island, slechts
door weinige boomen afgewisseld en met den Oceaan
in de verte, lag lachende voor hen. Een reeks van
electrische stormen, die snel achtereen over dit ge
deelte van de kust gestreken waren, schenen tot be
daren gekomen. De wolken dreven weg, en voor den
Zaterdagschen vacantiedag deed de zon het beste hopen.
De jongens keken elkander met een hoopvollen
blik aan.
l
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„Het laat zich beter aanzien dan de laatste dagen,
Frank."
„Dat zou ik ook denken."
Na elkander nog eenigen tijd in hun hoop versterkt
te hebben, traden zij het station weer binnen.
Frank Merrick en Bob Temple waren boezemvrien
den en beiden iets onder de achttien jaren. Het was
hun grootste verdriet dat zij eenige jaren geleden
te jong geweest waren om een werkzaam aandeel
in den Wereldoorlog te nemen. Frank had donkere
krulharen, was van middelmatige grootte en slank,
doch sterk en gespierd. Bob was blond en had eenigszins slaperige oogen; zijn gestalte was iets onder de
zes voet, en hij woog 180 Eng. ponden. Een derde
boezemvriend en de aanvoerder van het clubje, was
de negentienjarige Jack Hampton. Verscheidene maan
den geleden was hij met zijn vader, een mijnbouwkundig
ingenieur, naar Nieuw-Mexico vertrokken.
Alle drie jongens waren zoons van welgestelde
ouders, die aan het uiteinde van Long Island land
goederen bezaten. De ouders van Frank evenwel,
waren gestorven, en hij woonde bij de Temple's in.
Mijnheer Temple was zijn voogd en administreerde
het groot fortuin dat de vader van Frank dezen na
gelaten had. Deze vader was de compagnon van Mijn
heer Temple geweest in een export-firma, die haar
hoofdkantoor te New-York City had. En bovendien,
had Jack Hampton zijn moeder verloren.
De jongens stelden levendig belang in wetenschap
pelijke uitvindingen, en zoowel Mijnheer Hampton
als Mijnheer Temple, lieten hen vrij om aan hun lief
hebberijen toe te geven. Deze liefhebberijen waren
vrij kostbaar, doch beide mannen vonden dat het
geld aan de jongens goed besteed was. Daarbij kwam,
dat de beide oudere heeren zelf veel voor de weten
schap voelden, en verstandigen raad aan de jongens
konden geven.
Toen Mijnheer Hampton besloten had als ver-
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tegenwoordiger van een groep „onafhankelijke petroleum-maatschappijen, die in een bitteren oorlog met de
Petroleum Trust, bekend als de „Octopus", gewik
keld waren, naar Texas en Nieuw-Mexico te gaan,
had Jack zijn vader zóó dringend gesmeekt hem te
mogen vergezellen, dat deze hem twee maanden voor
het eindigen van het schooljaar, van de Militaire
Academie te Harrington Hall had laten thuiskomen.
Er was afgesproken, dat wanneer de vacantie den
28sten Juni begon, Frank en Bob hun zomervacantie
bij Jack in het Zuid-westen zouden komen doorbren
gen. De beide jongens bezaten een vliegtuig, waarin
zij die reis hoopten te maken zoodra het tijdstip daartoe
aangebroken zou zijn. Mijnheer Temple, evenwel,
had er bezwaren tegen dat de jongens, geheel alleen,
zulk een lange vlucht zouden maken.
„Maar vader," placht Bob te zeggen, wanneer
deze zaak ter sprake kwam, „wij zullen immers wel
oppassen. Wij hebben reeds zooveel vluchten gemaakt,
zonder één ongeluk. En wij kunnen het net zoo goed
als een ander. U weet zelf wat de instructeurs te Mineola u zeiden. En nu zegt u dat wij te jong zijn om alleen
vluchten te maken. Denkt u eens aan die jonge vliege
niers, die tijdens den Oorlog „Azen" werden! Die
waren niet veel ouder dan wij nu."
Nu moeten wij eerlijk zeggen, dat Mevroüw Temple
zich zoo goed als geheel niet over de zaak uitliet, /ij
had het zoo druk met allerlei maatschappelijke ver
plichtingen, die al haar tijd in beslag namen, dat er
voor de jongens niet veel tijd overschoot. Dus behoef
den de jongens alleen Mijnheer Temple voor zich te
winnen, en zij waren tamelijk hoopvol dat dit hun zou
gelukken. De twee laatste maanden op school werden
dus zoowat aan niets anders besteed dan aan het bestudeeren van kaarten en luchtwegen, het uitkiezen
van landingsterreinen, en het nagaan van de gesteld
heden van de geheele uitgestrektheid, waarboven zij
moesten vliegen.
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Een groot deel van de plannen voor de voorgenomen
vlucht werd in het radiostation op het landgoed van
Mijnheer Hampton ontworpen. Mijnheer Hampton
zelf was een groot ijveraar voor de ontwikkeling van
de radio-telefonie, en het was aan hem te danken, dat
de belangstelling van de jongens daarvoor het eerst werd
opgewekt. Een jaar tevoren had hij een krachtstation
opgericht, tot het nemen van proeven met het prekens
over den Oceaan. Om die reden had de Regeering van
de Vereenigde Staten hem een bizondere vergunning ver
leend om een golflengte van 1,800 Meter te gebruiken.
Vóór hij naar het Zuid-westen vertrokken was,
had Jack aan de jongens medegedeeld dat zijn vader
het plan had in Texas of Nieuw-Mexico een radio
telefoon station van gelijke golflengte op te richten.
Dit zou Mijnheer Hampton vergunnen, via zijn station
op Long Island met zijn collega's te New-York in ge
regelde verbinding te blijven. Voor de jongens evenwel
was het heerlijkste, dat zij in staat zouden zijn op een
afstand van 2.000 mijlen met elkander te spreken. Met
de installatie in het Zuid-westen had men echter opont
houd gehad, en in het tijdstip waarop ons verhaal aan
vangt, was deze verbinding nog niet tot stand gebracht.
Nadat de jongens de vooruitzichten van het weêr
met elkander besproken hadden en in het station
teruggekeerd waren, ging Bob languit in een gemakkelijken rieten stoel liggen, en nam hij een boek op, dat
hij achteloos begon te doorbladeren. Frank liep tot
bij de tafel waar het controle-toestel stond en deed
de koptelefoon om zijn hoofd. Eenige oogenblikken
heerschte stilte, tot deze door Frank verbroken werd
met den uitroep: „Bob, Bob, kom eens hier!"
Bob smeet zijn boek weg, sprong op en stond weldra
naast zijn makker.
„Wat is er?"
„Doe een koptelefoon om, Bob," zeide Frank met
een stem van groote opgewondenheid. „Ik geloof, dat
Jack ons zoekt."
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Niet minder opgewonden dan zijn vriend, deed Bob
wat hem gezegd was, terwijl Frank aan de knoppen van
den versterker en den detector aan den ontvanger
draaide.
In den beginne werden de jongens begroet door
een verscheidenheid van geluiden: gefluit, geroep,
gekakel, drong tot hun ooren door. Toen hun afstemmer
daarna de hoogere luchtlagen afzocht, sloten zij de ge
luiden van het verkeer in de lager gelegene af. Er was
een licht, gillend geluid hoorbaar. Toen verdween dit
ook. En nu vernamen de luisterende, in gespannen ver
wachting verkeerende jongens eensklaps de stem van
Jack, die tot hen sprak, even duidelijk, als stond hij
zelf in de kamer.
„Frank. Bob. Bob. Frank," zeide Jack. „Kunnen
me jelie hooren? Kunnen jelie me hooren?"
„Hoera, Jack, öf we je hooren," riep Frank, zich
voorover buigende om door de microfoon van het
voor hem staande toestel te spreken.
Toen de stem van Jack daarbij voortging met roe
pen zonder hem aandacht te schenken, richtte hij zich
op en lachte.
„Hé, dat vergat ik," lachte hij. De telefoon af
leggende, liep hij door de kamer en opende de deur
van de aangrenzende machinekamer, waar de mon
teur half slapende een pijpje rookte, en riep hem toe
de dynamo aan te zetten.
Nadat de man gehoorzaamd had, rende Frank terug
en plaatste snel zijn koptelefoon weer op het hoofd.
Bob had zich reeds weer over een microfoon gebogen
en sprak tot Jack in het ver verwijderde Nieuw-Mexico.
Beide jongens luisterden met gespitste ooren naar het
antwoord. Nu klonk het antwoord van Jack: „Ik kan
jelui hooren, doch niet dan zeer flauw. Zet dat eene
muziekstuk op de spreekmachine. Je weet wel, dat
wat ik zoo graag hoor. Ik kan nu niet op den naam
komen. Ik zal er op afstemmen."
Frank zocht haastig tusschen een stapel gramofoon-
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platen. Toen hij het nummer dat hij zocht gevonden
had, plaatste hij het op de gramofoon, die vlak voor
een grooten condensator-hoorn geplaatst was, dien zij
aan den rug van een stoel bevestigd hadden, ten einde
er de vereischte hoogte aan te geven. Eenige oogenblikken later verklaarde de stem van Jack door de ont
vangers:
„In orde. Sluit haar nu af. Ik ben prachtig afgestemd."
„Wat zeg je er van, Jack, op 2.000 mijlen afstand zóó
te kunnen spreken!" merkte Bob op.
„O, wij hebben het hier dagen geprobeerd," antwoord
de Jack. „Maarwij konden niet bij je komen."
„Neen", viel Frank in. „Het atmosferisch even
wicht was verbroken, denk ik. Maar vandaag is het
weer hersteld."
„Hoe gaan de zaken bij jelui, Jack?" vroeg Bob nu.
De stem van Jack klonk opgewonden. „Hoe ze gaan?'
antwoordde hij. „Jongens! Tot de vorige week wist
ik niet wat opwinding was!"
„Wat bedoel je daarmee?" vroegen de beide jon
gens tegelijk.
„Och, dat kan ik je zoo niet zeggen," lachte Jack.
„Ik zou den geheelen dag en nog wat noodig hebben
om je alles te vertellen hetgeen hier gebeurd is. Maar
dit kan ik je wel zeggen, dat het tamelijk levendig
toegaat tusschen de concurrenten van Vader en een
troep Mexicaansche bandieten, die zich hier den laatsten tijd vertoond hebben. Zeg eens, wanneer komen
jelui nu? Indien ooit, dan is het daarvoor den tijd,
nu...."
Hier werd de stem van Jack plotseling afgebroken,
om een oogenblik later te worden gevolgd door een
noodkreet „Help!" Daarna stilte.
„Jack, Jack," riep zij. „Wat scheelt er aan?"
Het antwoord bleef uit.

HOOFDSTUK II.
IN DE NABIJHEID VAN DEN VIJAND.

Frank Merrick en Bob Hampton keken elkander
verschrikt aan. Hun aangezichten waren zoo wit als
krijt.
Die kreet om hulp, door Jack geuit, terwijl hij in
Nieuw-Mexico op een afstand van 2.000 mijlen draad
loos met hen sprak, klonk hen nog steeds in de ooren.
Deze suisden nog van het verscheurende gekraak, dat
opdien schreeuw gevolg was. Wat beteekende dit alles?
Frank rukte den luisteraar van zijn hoofd, terwijl
Bob den zijne bedaarder afzette. Frank gaf uiting
aan hetgeen er in het gemoed van ieder omging, door
op een toon van bezorgdheid te vragen:
„Wat denk jij, dat er gebeurd is met Jack?"
»Jij weet evenveel als ik," antwoordde zijn makker.
„Nu, wil je dan weten wat ik denk?" zeide Frank
op vasten toon. „Ik denk, dat die Mexicaansche ban
dieten van wie hij sprak, hem onverwacht overvielen."
„Als zij dat deden, zullen zij ondervinden met wie
zij te doen hebben," antwoordde Bob met vuur, aan
de geweldige lichaamskracht van Jack denkende. De
drie knapen waren echte sportieve jongens; goede
zwemmers, boksers en worstelaars, en verstonden
goed de kunst van schermen. Jack overtrof evenwel
de anderen, met deze uitzondering, dat Bob de beste
worstelaar was.
Frank schudde twijfelachtig het hoofd. „Ik weet
het nog zoo niet," zeide hij. „Als zij eens met een troep
waren en zij zijn hem van achteren aangevallen, terwijl
hij sprak?"
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„Dat zou geen verschil maken," zeide Bob, „de
oude Jack zou zich verweren. Ik wed dat al het meu
bilair, pats, onderstboven vloog. Dat was dat kra
kende geluid. Waarschijnlijk werd de microfoon van
de draden gescheurd. Zij hebben misschien zelfs het
station onklaar gemaakt. Kerel, kerel, hoe graag zou
ik wenschen daar te zijn." En Bob balde zijn vuisten
en stapte driftig heen en weer, terwijl woest te keer
ging tegen denkbeeldige vijanden.
„Houd je nu kalm, Bob," vermaande Frank, zich
in een stoel latende vallen en met zijn handen door
zijn haren strijkende, zooals zijn gewoonte was wan
neer hij voor een moeilijk geval stond. „Wij weten niet
of het gebeurde zooals wij ons voorstellen. Wij weten
niet wat er gebeurd is. Misschien werd Jack zwaar ge
wond, misschien werd hij gedood. Of misschien hebben
de bandieten hem gevangen genomen.'
„O!" riep hij uit, opspringende, en driftig door de
kamer beginnende te loopen, „is er nu niets wat wij doen
kunnen? Het is om er gek van te worden."
„Houd je nu zelf kalm, Frank," merkte Bob op, die,
wanneer het er op aankwam, steeds de bedaardste
was van de twee. „Indien er niets beters is dat wij doen
kunnen, dan kunnen wij ten minste den vader van
Jack telegrafeeren en over een paar uren weten wat
er gebeurd is."
In dit oogenblik werd de deur geopend. Een lang
man met een goed verzorgd uiterlijk, nog in de beste
jaren zijns levens, en sterk gelijkende op Bob, trad de
kamer binnen.
„Iets niet naar jelui zin?" vroeg hij. „Wat scheelt
er aan?"
„Dag vader".
„Dag Oom George."
Het was Mijnheer Temple, de vader van Bob en de
voogd van Frank, en het was den jongens aan te zien
dat zijn komst hen verheugde. Hij wist in moeilijke ge
vallen altijd zoo'n goeden raad te geven.
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„Vandaag vroeg met den auto thuisgekomen," zeide
hij. „Ik geloof dat de lente mij in het bloed zit. In ieder
geval, in de stad kon ik het niet langer uithouden. Della
zeide mij dat jelui hier waren, en dat je misschien, van
daag van de Hamptons hoopten te hooren." Della was
de jongere zuster van Bob, en het eenige andere kind
van Mijnheer en Mevrouw Temple.
„Wij hoorden hen dan ook," zeide Bob ernstig. En
nu deed hij een verhaal van hetgeen er gebeurd was.
Mijnheer Temple hoorde hem zwijgend aan. Zijn ge
zicht verried dat ook hij niet gerust was. Toen Bob
geëindigd had nam hij een luisteraar en bevestigde
dezen om zijn hoofd.
„Dat geeft niets, Oom George," merkte Frank op,
doch met een oogknip keerde Mijnheer Temple zich tot
hem.
„Zou je denken?" zeide hij.
Met een uitroep, sprong Frank uit zijn stoel op, en
voorzag zich ook van een koptelefoon.
„Hoera, ik hoor Jack!" riep hij uit. Toen bukte hij
zich over het toestel en riep:
„Jack. Jack. Ben je gewond? Wat gebeurde er?"
„Och, ik heb mij wat bezeerd," antwoordde Jack
met opgewekte stem. „Maar beenderen heb ik niet
gebroken."
„Deden de bandieten het?" vroeg Bob, die een der
den luisteraar opgenomen had, en Frank wegdrong
om door de microfoon te kunnen spreken.
„Ja. Zij waren met zijn drieën," antwoordde Jack.
„Een verkennings-patrouille. Zij slopen achter mijn rug
naar binnen. Zij dachten, geloof ik, dat ik alleen was,
doch zoodra ik om hulp schreeuwde kwam vader uit
de machinekamer op een draf aanloopen, en met zijn
tweeën werden wij hen de baas. Zij liggen nu hier, ge
bonden en wel. De draad van de microfoon knapte
af, maar ik heb het kunnen herstellen. En nu heb ik
dadelijk weer verbinding met jelui gezocht."
„Jack, je spreekt nu met Mijnheer Temple", liet de
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oudere man zich nu hooren. „Indien je vader bij de hand
is, vraag hem dan of hij even aan de telefoon wil komen.
Ik zou hem gaarne spreken."
„Best, Mijnheer Temple", kwam het antwoord van
Jack. „Hij is hier vlak bij. Wacht u even."
Frank en Bob ontdeden zich bescheiden van hun kop
telefoons en liepen terug naar een laag boekenkastje,
waarop zij, op gedempten toon met elkander spreken
de, hun ellebogen lieten rusten. De kamer, waarin dit
alles plaats vond evenwel, vereischt een korte be
schrijving.
Zij was rond en had geen vensters. De wanden waren
behangen met een soort van dikke wollen stof van
een bizonder weefsel en geluiddempend. De zoldering
was negen voet boven den vloer. Ter hoogte van zes
voet langs de wanden, was deze stof van daar af zoo
danig gespannen, dat zij in een punt in het midden
van de zoldering eindigde. De kamer had eenigszins
het uiterlijk van een kleine circustent. Deze inrichting
had ten doel de acoustiek te verbeteren.
Terwijl Mijnheer Temple in gesprek was met Mijn
heer Hampton, wiens boringen naar petroleum hem
belang inboezemden, omdat hij veel geld in die onder
neming gestoken had, spraken de jongens fluisterend
met elkander. Zij waren, ronduit gezegd, jaloersch op
de avonturen van Jack, en wenschten vurig ook daar
ginds te zijn. Eensklaps werd de opmerkzaamheid van
Bob getrokken door iets dat zijn vader zeide; hij hield
met spreken tegen Frank op, en luisterde aandachtig.
„Nu dan, ik wil je wel zeggen, Hampton", hoorde
Bob zijn vader zeggen, „dat het voorjaar mij door
het bloed spookt, ik heb veel zin eens vacantie te
nemen. En indien die twee spring-in-'t-velds van mij
mij mede willen nemen, zal ik hen vergezellen."
Bob kon zich bijna niet inhouden van blijdschap. Hij
liep naar zijn vader en trok hem aan zijn mouw.
„Wacht nog even, Hampton," zeide Mijnheer Temple,
„Bob heeft je wat te zeggen." Hij trad ter zijde en gaf
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zijn zoon een knipoogje. „Vooruit er mee", zei hij,
„ik geloof dat je schandalig genoeg geweest bent
om mijn gesprek "af te luisteren."
„Neen, Vader, eerlijk niet," sprak Bob hem tegen.
„Maar onwillekeurig luisterde ik, toen u er van sprak
ons te vergezellen. En, niet waar, Vader, wij gaan
immers met de vliegmachine?"
Mijnheer Temple liet uit gekheid een gebrom hooren.
„Loop heen", zeide hij. „Je maakt me gek met dat
gezeur over die vliegmachine." Daarna deed hij zijn
koptelefoon weer om, en hervatte zijn afgebroken
gesprek met Mijnheer Hampton.
Met een breeden grijns op zijn gezicht, keerde Bob
naar Frank terug. „Ik kon niet nalaten, daar nog eens
even op aan te dringen," zeide hij.
„Zou je denken dat hij ons per vliegtuig zal laten
gaan?" fluisterde Frank.
„Wat!" zeide Bob smadelijk, „nu Vader besloten
heeft mee te gaan, is dat nog maar een peulschilletje.
Hij is even dol op vliegen als Mijnheer Hampton op
de draadlooze telefoon."
„Psst. Psst," werden zij door een waarschuwend ge
fluister gestoord. Met een ruk keerden zij zich naar de
deur van de machinekamer om. Deze was tot op een
breeden kier geopend, en het ronde, goedmoedige ge
zicht van Tom Barnum, waarop thans ongerustheid te
lezen stond, was zichtbaar. Tom was de monteur, en
tevens de bewaker. Hij wenkte hen, waarna de jongens
op hun teenen naar de machinekamer gingen en de deur
achter zich sloten. Daar zagen zij den ouden Davey
staan, den huisbewaarder van de familie Hampton,
en angstig wrong hij zich de handen.
„Wat is er? Is er iets aan de hand?" vroeg Frank
Merrick snel.
„De oude Davey zegt dat er een dief in hun huis
is", zeide Tom.
„Een dief?" herhaalde Bob. „Hoe weet je dat?"
„Ik zag hem zelf met mijn eigen oogen," jammerde
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de oude Davey, een bejaard man, die door den
heer Hampton gepensionneerd was. „Het is een groote,
donkere, ongunstig uitziende kerel. Ik zag hem door
de kelderdeur, die ik open had laten staan, toen ik
eenig tuingereedschap gehaald had, het huis binnen
sluipen."
„En wat deed je toen?" vroeg Frank.
„Ik ging op den loop", antwoordde Davey eenvoudig.
„Ten minste, ik probeerde het, maar mijn beenen zijn
niet meer zoo vlug als vroeger."
„Vooruit," hernam Frank manhaftig. „Wij zullen
gaan kijken."
„Niet dan nadat wij het Vader verteld hebben",
merkte Bob op, steeds de bedachtzaamste van het
tweetal.
Zij keerden naar het zend-station terug, en Bob,
die zijn vader nog steeds met Mijnheer Hampton in
gesprek vond, wist zijn opmerkzaamheid te trekken.
Hij deelde hem hetgeen de oude Davey gezegd had
mede. Mijnheer Temple drukte de koptelefoon vaster
op zijn hoofd en boog zich tot de microfoon over.
„Hampton, bevindt er zich soms iets in je huis dat
een dief in zijn zak zou kunnen medenemen?" sprak
hij. „Omdat de jongens mij daar juist komen ver
tellen, dat er in ditzelfde oogenblik een dief in je huis
is, en wij gaan zoo dadelijk probeeren hem te pakken."
„Ik geloof het niet," antwoordde Mijnheer Hamp
ton, doch terstond liet hij met een stem vol angst
volgen; „Wel waarachtig, Temple, ja, toch. Het is wèl
zoo. Er bevindt zich daar tusschen mijn papieren een
duplicaat van een lijst, en de Octopus zou er alles voor
over hebben indien deze in haar bezit was. Het is een
lijst van de concessies van de petroleum-terreinen,
verleend aan hen, die zich bij de onafhankelijken aan
gesloten hebben."
„Dank je, Hampton", zeide Mijnheer Temple, „wij
gaan er op af".
Zijn luisteraar afdoende, schoof hij Bob naar de
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machinekamer voor zich uit. Hier beval hij Tom den
motor stop te zetten, het vertrek af te sluiten en hem
te volgen. Vergezeld door de beide jongens, en de
oude Davey achter hen aandravende, liep hij met
snelle schreden naar het huis van de Hamptons, dat
op een kwart mijl afstands, tusschen de toppen van
de boomen doorschemerde.
„Ik dacht dat u uit de stad gekomen was om wat
rust te genieten, Vader," zeide Bob. „En deze geniet
u dan ook, niet waar? Kijk! Daar gaat hij." En met
dezen uitroep rende Bob uit alle macht naar een man,
die uit de geopende kelderdeur aan de achterzijde van
het huis van de Hamptons juist te voorschijn ge
treden was.

HOOFDSTUK III.
EEN GEWAAGDE SPRONG.

Zoodra hij den schreeuw van Bob gehoord had, keek de
indringer, die juist uit dien kelder te voorschijn gekomen
was, over zijn schouder. Bemerkende, dat hij ontdekt
was, zette hij het opeens op een loopen. Hij sloeg de
richting in van den voorkant van het huis, langs de lange
en kronkelende laan, die op den hoofdweg uitkwam.
De man stiet heesche kreten uit, en van de voorzijde
van het huis klonk het geluid van een krachtigen
motor, die juist op gang gebracht werd.
„Er staat een auto op hem te wachten", riep Bob
uit, die de voorste was. „Wel sakkerloot, hij zal ons
op het kantje af ontsnappen."
„Wacht eens, Bob, wij kunnen hen bij den Hollen
Weg den pas afsnijden," riep Frank hem toe, en hij
sloeg een andere richting in, zoodra de man om den
hoek van het huis verdwenen was en zij den auto
langs de laan hoorden wegtuffen.
„Vooruit dan maar!" antwoordde Bob en volgde
zijn makker.
De oude Davey was ver achtergebleven, terwijl
Mijnheer Temple en Tom Barnum hijgende een paar
ellen achter de jongens aanstormden, doch zichtbaar
terrein verloren.
„Voorzichtig, jongens," riep Mijnheer Temple hen
zwaar ademhalende achterna, toen hij de bedoeling
van de jongens begrepen had. „Handel niet overijld.
Misschien zijn zij met verscheidenen."
„Jawel, Vader," antwoordde Bob over zijn schouder
heen. „Wij zullen oppassen. Volgt u maar."
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De jongens hadden de richting ingeslagen naar een
plek in het bosch, waar zich ter weerszijden van den
weg een berm bevond van zes voet hoogte, vlak voor
een scherpe bocht. Bij deze plek gekomen, die door
de jongens den Hollen Weg genoemd werd, moesten
auto's noodzakelijkerwijze hun vaart verminderen.
En verder was de weg, die naar deze plek voerde, zeer
kronkelend en tijdroovend, terwijl de jongens, die een
veel korteren ingeslagen hadden, haar weldra genaderd
waren. Er bestond groote kans dat zij de vluchtelingen
bijtijds konden vóór zijn. Doch indien zij tijdig genoeg
waren, wat zouden zij dan kunnen doen? Daarmede
hielden hun gedachten zich terwijl zij door het lagere
hout renden niet bezig.
Bob, die een weinig voor was, bereikte den top van
den berm, die den weg begrensde, iets vroeger dan
zijn vriend, en stiet een zegevierenden kreet uit, toen
hij den auto hoorde aankomen en dezen dus vóór was.
Bij den Hollen Weg gekomen, matigde de wagen zijn
vaart. De chauffeur herinnerde zich waarschijnlijk
van den eersten keer toen hij hier langs gekomen was,
dat de plek voorzichtig bereden moest worden.
De auto reed in een slakkengang in de laagte voorbij,
toen Frank nog korten afstand verwijderd was en
Mijnheer Temple en Tom Barnum nog buiten het
gezicht waren. Het was een open luxe-auto, waarvan
de kap teruggeslagen was. Er zaten drie mannen in,
één naast den chauffeur, en de andere achterin. Deze
was de man, die het huis van Mijnheer Hampton
binnengegaan was. De chauffeur scheen een taxi
chauffeur uit New-York te zijn en was blijkbaar voor
dit uitstapje gehuurd. De beide anderen waren don
kerkleurige mannen, naar hun uiterlijk, vreemdelingen.
De man naast den chauffeur keek op, zag Bob, en
riep iets. In dat oogenblik was de auto recht beneden
Bob, en deze deed den sprong. Hij kwam neer op de
treeplank, bij den achtersten passagier. Zich geducht
vasthoudende, terwijl de auto door deze plotselinge
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vermeerdering van gewicht aan één zijde, schommelde,
greep hij daarna den man bij den kraag en trok hem
halverwege uit den auto, zoodat zijn lichaam gedeel
telijk over den rand lag.
Toen gebeurde het onverwachte. De chauffeur gaf vol
gas, de auto stoof voorwaarts, en terzelfder tijd rukte
de man zich los en diende Bob een slag toe.
Bob boog zich ver achterwaarts om den slag te ont
wijken, doch het volgende oogenblik lag hij midden
op den weg op zijn rug, terwijl de auto om de bocht
verdween.
Frank, die intusschen ook aan den rand van den
berm gekomen was, liet zich snel op den weg glijden,
en zich over Bob buigende, klonk er waarlijk ongerust
heid in zijn stem, toen hij zeide: „Bob, Bob, heb je je
bezeerd?"
Bob wreef bedenkelijk zijn achterhoofd en zette
zich rechtop.
„Neen", antwoordde hij. „Maar zij zijn er vandoor,
Frank."
Weer ritselde het kreupelhout boven op den berm,
en, rood en zweetende, werden Mijnheer Temple en
Tom Barnum zichtbaar.
„Zij zijn je ontsnapt, hé?" zeide Mijnheer Temple,
op den weg springende, toen Bob overeind gekrabbeld
was. „Maar, kijk eens, je hebt ten minste iets van
hen te pakken, zie ik." En hij wees naar een jas, die
door Bob stijf in de hand geklemd werd.
Toen viel het Bob eerst op dat hij bij het vallen van
den auto, de jas van zijn slachtoffer met zich meege
sleurd had. Hij hield haar in de hoogte en beschouwde
haar met nieuwsgierige oogen.
„Hij moet zich uit zijn jas gewrongen hebben, toen
hij bemerkte dat je hem niet losliet," overpeinsde
Frank. „Juist toen ik boven aan den rand kwam, kon
ik zien hoe hij zich wrong en kronkelde. Toen ben jij
gevallen, aldoor vasthoudende, en de jas werd hem
van het lijf getrokken."
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„Ja, ik denk ook dat het zoo gebeurd is," stemde
Bob toe. „Maar ik had veel liever dien kerel gehad.
Wat heb ik daaraan?" En hij schopte de jas min
achtend van zich weg.
„Niet zoo voorbarig, Bob," zeide Frank, en hij
bukte zich om de jas op te rapen. „Laat ons eens kijken
wat er in de zakken zit. Dat brengt ons misschien
op een spoor wie de man is."
„Daarin heb je gelijk, Frank," viel Mijnheer Temple
in. „Doorsnuffel haar goed. En, Bob, heb je op het
nummer van den auto gelet? Dan zouden wij kunnen
telefoneeren en hem laten aanhouden."
„Neen," erkende Bob, „dat deed ik niet. Ik had
het te druk."
Frank onderbrak het gesprek met een uitroep van
blijdschap. „Zie eens hier! riep hij, een langwerpig
stukje papier omhoog houdende. „Een retourbiljet
naar Ransome, in Nieuw-Mexiko. En een portefeuille
vol bankpapier. En, waarachtig, wat heb ik hier?"
besloot hij, een dikke, officieel uitziende enveloppe
bekijkende. „Zie, de naam van Mijnheer Hampton
is er op geschreven."
„Geef die aan mij, Frank," zeide Mijnheer Temple,
zijn hand uitstrekkende. Frank reikte hem de enveloppe
over. Mijnheer Temple merkte op dat het zegel ver
broken was, doch toen hij haar verder opende, trok
hij er een document uit, dat hij snel doorliep.
„Jongens," zeide hij, „Mijnheer Hampton heeft vele
dingen van waarde in zijn huis, doch dit was het kost
baarste van alle." Hij legde hun in het kort uit, dat
dit document een lijst bevatte van de namen van de
„onafhankelijken", bij de petroleum-onderneming be
trokken, en voorts nadere bizonderheden, die in
den oorlog tusschen de Petroleum-Trust en de onafhankelijken voor de Octopus een groot voordeel zouden
opleveren, indien dit document in haar handen was.
„Dat is een vrij ernstige geschiedenis, jongens"
ging Mijnheer Temple voort. „Bob, wèl heb je erg
2
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vlug gehandeld, maar dit is werkelijk iets goeds.
„Komaan," eindigde hij, „wij zullen naar het huis
gaan, en de politie waarschuwen. Misschien kan de
auto aangehouden en kunnen de inzittenden gearres
teerd worden.
Terwijl zij door het bosch terugwandelden, kwam
een ander denkbeeld bij Mijnheer Temple op en
vroeg hij Frank op wiens naam het retourbiljet gesteld
was.
„José Morales," las Frank. „Dit is het gedeelte voor
de terugreis vanaf New-York. Vermoedelijk kwam
de man uit .... wel, Mijnheer Temple, hij kwam
uit Ransome, in Nieuw-Mexico. En dat is het spoor
wegstation, het dichtst bij het kamp van Mijnheer
Hampton gelegen."
„Je hebt gelijk, jongen," sprak Mijnheer Temple
ernstig. „Daar schuilt de een of andere geheimzinnig
heid achter."
Frank gaf Bob vriendschappelijk een stomp in den
rug. „Zeg eens, Bob," zeide hij, „onze brave Jack
zal dan toch alle pret niet voor zich alleen hebben,
niet waar?"

HOOFDSTUK IV.
EEN SCHIETPARTIJ BIJ HET STATION.

„Jongens," zeide Mijnheer Temple, toen zij hun woon
huis, op korten afstand van dat van de familie Hamp
ton gelegen, bereikt hadden, komt eens bij mij in
de bibliotheek. Ik moet iets ernstigs met jelui be
praten."
Gehoorzaam, traden Bob en Frank dit vertrek bin
nen en zetten zich in een paar lederen clubstoelen
neer, terwijl Mijnheer Temple in zijn draaibaren
bureaustoel, die voor zijn kolossaal bureau-ministre
stond, plaats nam. Uit de droogflesch, die naast hem
geplaatst was, koos hij zich zorgvuldig een sigaar
uit, die hij aanstak, en eerst nadat hij eenige oogenblikken in gedachten had zitten rooken, richtte hij
het woord tot de jongens.
„Het eerst van alles," begon hij, toen hij de stilte
verbrak, „heb ik besloten deze zaak niet aan te geven
bij de politie."
„Waarom niet, Vader?" vroeg Bob met verwonde
ring.
„Wij zullen deze zaak voor ons zeiven houden, tot
wij duidelijker begrijpen wat zij beteekent," legde
Mijnheer Temple uit. „Het gestolene hebben wij in
ieder geval terug. Doch wat méér is, ik begin te gelooven dat hier nog iets anders achter schuilt dan
zakelijke concurrentie tusschen de onafhankelijke petroleum-maatschappijen en de Trust."
„Hoe bedoelt u dat, Oom George?" vroeg Frank,
die het niet begreep.
„Luister, jongens, ik zal het je zeggen," zeide Mijn-
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heer Temple, bedachtzaam en met nadruk sprekende.
„Ten eerste ken ik de mannen die aan het hoofd
staan van de zoogenaamde Octopus. Het zijn knappe
zakenmannen, en zullen van ieder wettig voordeel
gretig gebruik maken. Maar boven zulke schandelijke
praktijken als deze, zijn zij verheven.
„Ik weet, dat de teekenen er op wijzen, dat zij de
aanstokers zijn van de moeilijkheden, die wij in het
kamp van Mijnheer Hampton ondervinden, en ook
van hetgeen vandaag hier gebeurd is. Zooals jelui je
zullen herinneren, zeide Jack dat de kerels die de
Hamptons aanvielen, of liever, die trachtten hen
aan te vallen, Mexicanen waren. En die man, die
vandaag het huis van de Hamptons binnendrong,
was eveneens een Mexicaan. Hoe heette hij ook weer
Frank?"
„Morales. José Morales," antwoordde Frank snel.
„Juist, José Morales," hervatte Mijnheer Temple.
„Welnu, ik geloof dat de ons aangedane overlast
moet toegeschreven worden aan zekere Mexicanen,
en volstrekt niet aan onze handelsconcurrenten."
„Hoe dat zoo?" vroeg Bob, verbaasd.
„Waarom, Oom George?" vroeg Frank.
„Om kwaad bloed te zetten tusschen de Yereenigde
Staten en Mexico," antwoordde Mijnheer Temple
zonder bedenken.
„O," zeide Bob, „nu begin ik te begrijpen waar gij
heen wilt. U wilt zeker zeggen dat door het die onafhankelijken in het Zuid-westen lastig te maken, deze
Mexicanen ons hier zoo zouden verbitteren dat Oom
Sam tusschenbeide zou komen ten einde onze eigendom
men te beschermen, en misschien troepen naar de
grens zou zenden?"
„Dat is precies hetgeen ik bedoel, Bob," merkte
Mijnheer Temple goedkeurend op.
„Doch in dat geval, Oom George", liet Frank zich
hooren, „waarom maken die Mexicanen het de Octopus
dan óók niet lastig?"
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„Omdat, Frank," legde de oudere man uit, „de eigen
dommen in de geheele streek waar wij ons gevestigd
hebben, hoofdzakelijk aan onafhankelijke maatschap
pijen toebehooren. De Octopus tracht ons op te slok
ken, doch is daarin niet geslaagd, en indien wij er
iets aan kunnen doen, zal het ook niet gebeuren.
Doch in ieder geval, zij werkt daar niet, en kan er dus
ook niet door de Mexicanen aangevallen worden.
Wanneer zij iemand het leven moeilijk willen maken,
in de hoop dat de Regeering van de Vereenigde Staten
tusschenbeide treden zal, moeten zij het ons doen,
en onze vrienden en onze bondgenooten."
„Ja, nu begrijp ik het beter," zeide Frank, met het hoofd
knikkende. „Maar wat brengt u op de gedachte dat de
Mexikanen een oorlog met Oom Sam zouden verlangen ?"
„Het is niet zoozeer hun verlangen slaags te raken
met ons, Frank," zeide Mijnheer Temple. „En niet
alle Mexicanen hebben er de hand in, indien mijn
vermoedens juist zijn, doch slechts een zekere partij.
Zie eens, jongens. Generaal Obregon is thans ver
scheidene jaren President van Mexico geweest, doch
het land is nog verre van tot rust gekomen en nog
lang niet geheel aan zijn gezag onderworpen. Het leger
der opstandelingen in het noordelijk gedeelte van
Mexico wint aanhoudend aan krachten. Een dezer
dagen zullen zij in openlijk verzet komen.
„Nu zouden deze Mexicanen, die Obregon willen
afzetten, gaarne zien dat hij in conflict kwam met
de Vereenigde Staten, in de hoop, dat hetgeen zij wenschen vervuld zal worden."
„Thans begin ik u ook te begrijpen", zeide Bob met
meer vuur dan gewoonlijk. „U bedoelt dat de op
standelingen een grens-incident zouden willen schep
pen en Obregon in verwikkeling brengen met Oom
Sam, op dezelfde wijze waarop Pancho Villa eenige
jaren geleden een geschil in het leven riep tusschen
onze Regeering en Carranza, door zijn strooptocht
naar Columbus in Nieuw-Mexico?"
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„Je hebt het bij het rechte einde, Bob," zeide zijn
vader.
„Welnu, Vader," riep Bob uit. „Wanneer het dit
maal tot een oorlog komt, dan neem ik dienst, heusch."
„Hier zit er nog een, Oom George," verklaarde
Frank. „Bob en ik zouden dienst kunnen nemen als
vliegeniers."
„Lang^ leven de jeugdige vliegeniers van de Rio
Grande!" schreeuwde Bob, met zijn arm zwaaiende
als leidde hij een aanval.
„Jelui jongens weten niet waarover jelui spreken,"
merkte Mijnheer Temple op, maar met een toegevend
glimlachje. „Ik had gedacht dat jelui de laatste jaren
genoeg over de verschrikkingen van den oorlog ge
lezen had, om den wensch te koesteren nooit een slag
veld te zien of een geweer op een mensch af te schieten."
„Daarin heeft u gelijk, Oom George," zeide de meer
gevoelige Frank, en hij rilde bij de herinnering aan
hetgeen hij over de verwoesting van Europa gelezen
had.
„Neen, jongens," hernam Mijnheer Temple, „indien
ik mij hierin niet vergis, zullen wij iets belangrijkers
te doen krijgen dan aan veldslagen deel te nemen of
boven de Mexicaansche vlakten in een vliegtuig op
bandieten jacht te maken."
„Wat dan?" vroegen de jongens als in koor.
„In plaats van oorlog te voeren," sprak Mijnheer
Temple langzaam, „zullen wij hem voorkomen."
„Dat mag ik hooren, Oom George!" riep Frank uit,
opspringende. „Wanneer gaan wij inpakken?"
»Tjonge, tjonge, wat heb je een haast," lachte Mijn
heer Temple. „Welnu, jongelui, ik geloof dat ik over
morgen mijn zaken in zooverre aan kant zal hebben
kunnen doen, dat ik er eens een tijdje uit kan trekken.
Dan gaan wij. Dat wil zeggen, mits jelui mij als passagier
willen meenemen."
„Zullen wij maar ja zeggen?" zeide Bob, op zijn vader
toeloopend. „Lieve, beste Vader." En hij gaf zijn vader
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een klap op den schouder, die den ouderen man een
grappige grimas deed trekken en een eindje van zijn
zoon afgaan.
Door een kloppen op de deur werden zij gestoord.
Frank opende de deur, en een dienstmeisje vertoonde
zich. Zij beefde van opwinding.
„O, Jongeheer Frank," zeide zij, buiten adem. „Ik
heb zoo hooren schieten. De schoten schenen uit het
draadlooze station van Mijnheer Hampton te komen.
Ik ben zoo bezorgd over Tom."
„Dat is waar ook, Tom is je aanstaande, niet waar?"
zeide Frank. Het meisje kreeg een kleur. Frank trad
in de kamer terug, en vertelde in één adem door,
wat het meisje hem gezegd had.
„Wij waren zoo in ons gesprek verdiept, dat wij het
schieten niet gehoord hebben, vermoed ik," zeide
Mijnheer Temple, oprijzende en naar zijn hoed grijpende.
De jongens waren reeds bij de deur, doch hij riep hen
terug. „Ditmaal", zeide hij met klem, „wil ik jelui
niet blootstellen aan de kans van gedood te worden.
Jelui blijven bij mij, en denk daar asjeblieft om."
Hij trok een lade open, nam er een zwaar kaliber
automatisch pistool uit, keek het na om zich te ver
zekeren dat het geladen was, en liet het in zijn jaszak
glijden. „Nu ben ik gereed," zeide hij. „Thans zullen
wij gaan."

HOOFDSTUK V.
PLANNEN VOOR DEN VLIEGTOCHT.

De jongens behoefden niet voor den tweeden keer
uitgenoodigd te worden. Zij snelden het huis uit en
liepen wat zij loopen konden, tot zij kwamen aan een
grasveld dat zich voor het radio-telefoonstation uit
strekte, welk laatste door een groep boomen aan het
gezicht onttrokken werd. Indachtig aan de waar
schuwing van Mijnheer Temple, zich zonder hem niet
aan gevaar bloot te stellen, hielden zij den pas in.
Doch de oudere man liet zijn tijd ook niet verloren
gaan.
Door het bosch snelden zij verder, tot zij in het
gezicht van de machinekamer gekomen waren. Daar
stond Tom Barnum ongedeerd, een revolver in de hand.
Toen hij hen hoorde naderen, keerde hij zich eens
klaps om, tot vuren gereed. Mijnheer Temple en de
jongens schreeuwden hem iets toe, en hij liet het drei
gende wapen zakken.
„Ik dacht dat zij weer terugkwamen," zeide hij.
„Wat is er voorgevallen, Tom?" vroeg Mijnheer
Temple, terwijl zij een kring vormden rond den mon
teur, die tevens met de bewaking van het radio
station van Mijnheer Hampton belast was, en met
wien zij korten tijd eerder den dief, die uit het huis
van de Hamptons gevlucht was, achterna gezeten
hadden.
„Wel, mijnheer, toen wij van het achterna zitten
van die kerels in den auto terugkeerden," legde Tom
uit, „bleef ik even aan uw achterdeur staan om Mary
goeden dag te zeggen en haar het nieuwtje te vertel-
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len. Zij was zoo nieuwsgierig om te weten wat dat alles
te beduiden had.
„Toen ik weer hier was, dacht ik zoo bij mijzelven:
„Ik zal die oude leger-revolver, die ik in Frankrijk
gebruikt heb maar eens voor den dag halen, dan ben
ik den volgenden keer beter tegen die karweitjes ge
wapend." Ik nam dus dat dingetje uit de kist waarin
ik dat alles heb, poetste het wat op, en was met het
nakijken juist gereed, toen ik iemand tot dicht bij de
deur hoorde sluipen en fluisterende stemmen vernam.
„Daarna werd de deur héél zachtjes geopend, en
ik zie iemand, die hier volstrekt niets te maken heeft,
in het rond neuzen. „Tom", zeide ik tot mijzelven,
„het was verstandig van je dat oude stukje speelgoed
bijtijds voor den dag te halen."
„Toen struikelde een van hen, en tegen de deur bon
zende, sloeg hij languit tegen den grond. De andere
kerel kwam vlak achter hem aan, doch ontdekte mij
en hij zet terstond een keel op en gaat op den loop.
Nu, dat was me een echte haas ook! Dat moet ik van
hem zeggen.
„Intusschen dekte ik mij achter de dynamo, hef een
geschreeuw aan als een Indiaan en zend dien vent een
kogel achterna. Misschien twee. Nu, toen ging hij
nog een beetje harder loopen. Wat dien anderen
kerel betreft, hem, die viel, hij springt op en neemt
de vlucht.
„Ik vuurde weer, alleen om hem te verwonden. En
ik raakte hem ook, geloof ik. Doch hoe dan ook, zij
verdwenen zuidwaarts, in de richting van dien ouden
houtweg, waarvan niemand gebruik meer maakt. En
toen hoorde ik een auto op gang brengen, en weg rijdt hij."
„Wel," riep Frank," dat moeten de twee zelfde kerels
geweest zijn, die wij achtervolgd hebben."
„Dat waren zij ook," zeide Tom. „Donker uitziende
kerels, en een was zonder jas. Dat was die snuiter wiens
jas door Bob meegesleurd werd. Ik zou ze gemakkelijk
weer herkennen."
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Verscheidene minuten lang werd er een levendige be
raadslaging gevoerd over de opwindende gebeurtenis
sen van dien middag. Hetgeen Bob en Frank het meest
verwonderde, was de reden waarom de dieven terug
gekeerd waren naar het terrein vanwaar men hen ver
dreven had. Niemand kon een goede oplossing van dit
raadsel vinden, tot Bob eindelijk als zijn meening te
kennen gaf:
„Nu, ik wil wedden dat zij van plan waren zich
hier in het station te verbergen, in de hoop die jas
terug te krijgen, alsmede de papieren, die zij uit het
huis van Mijnheer Hampton stalen."
„Ja," viel Frank hem bij, „en de portefeuille met het
retourbiljet naar Ransome, in Nieuw-Mexico, en al
dat geld bovendien."
„Ik houd het er voor, dat jelui gelijk hebben, jon
gens," zeide mijnheer Temple. „Wij hebben hier zeker
niet met gewone dieven te doen, maar met desperado's."
Tom was de machinekamer weer binnengetreden en
slenterde rond zijn dynamo.
„Vader," merkte Bob op, terwijl hij de wenkbrauwen
gefronst hield, „naar hetgeen u gelooft, maakt dit alles
een deel uit van een komplot van zekere Mexicanen,
om hun land en het onze tegen elkander in het harnas
te jagen, door het de onafhankelijke petroleum-maatschappijen in het Zuid-westen, waarvan Mijnheer Hamp
ton de vertegenwoordiger is, lastig te maken. Waarom
zouden zij in dat geval zoo hun best doen om de lijst, die
de namen van de onafhankelijken bevat, in hun bezit
te krijgen? Dat lijkt immers veel meer op een streek
van de zijde van uw concurrenten, de Octopus?"
„Dat begrijp ik ook, Bob," zeide zijn vader. „Er is in
de geheele zaak veel, waarvoor ik volstrekt geen ver
klaring kan vinden. Doch ik meen mij niet te vergissen.
Laat ons nu evenwel het station binnengaan en de
Hamptons in Nieuw-Mexico oproepen. Het zal zoowel
Mijnheer Hampton als Jack veel belang inboezemen, om
te weten wat er hier vanmiddag alzoo voorgevallen is."
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De jongens waren het roerend met hem eens, en
met een woord tot Tom Barnum dat hij den stroom
moest inschakelen, ten einde de benoodige kracht
tot telefoneeren te verkrijgen, traden alle drie het sta
tion binnen. Doch in weerwil van herhaalde oproepen,
bleef alle antwoord uit.
„Ik denk dat er niemand in hun station is, ziedaar
alles," zeide Bob.
„Dat denk ik ook," meende zijn vader. „Doch die
heele geschiedenis hindert mij buitengewoon. Laat
ons hopen dat daarginds niets ernstigs voorgevallen
is."
Met tegenzin, gaven alle drie hun pogingen op, ont
deden zich van hun koptelefoons, en met een „goeden
middag" tot Tom, die in een kamertje aan de achter
zijde van het station woonde, sloegen zij de richting
van het huis in. Wanneer Nieuw-Mexico mocht op
roepen, zou een lampje in de kamer van Tom tot
sein ontgloeien, en hij zou naar het huis telefoneeren.
Het schemerde reeds, toen zij thuis kwamen, en
alle drie begaven zich naar hun kamers, om zich te
kleeden voor het diner.
„Morgen," zeide Mijnheer Temple, bij het uiteen
gaan, „zullen wij met zijn drieën naar de kerk rijden,
dan kunnen jelui jongens in den namiddag het vlieg
tuig gereed maken, waarbij ik je een handje helpen
zal." Mijnheer Temple was Voorzitter van den Kerkeraad van een oud, met klimop begroeid kerkje in een
rustig dorpje op eenige mijlen afstands, en hij zou nooit
een Zondag overslaan de godsdienstoefening bij te
wonen.
Tijdens het diner liep het gesprek over niets anders
dan over den voorgenomen vliegtocht naar NieuwMexico. De voorvallen van den dag werden tot in
bizonderheden medegedeeld aan Mevrouw Temple en
Della, Bob's zuster. Della, die een forsch gebouwd
meisje van zestien jaren was, gaf terstond haar wensch
te kennen hen te vergezellen, doch Bob gaf haar een
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ruw antwoord, zooals jongens slechts al te dikwijls
tegenover hun zusters bezigen.
„Kun je denken," mompelde hij, „je zou niets
anders doen dan in den weg zijn."
Mevrouw Temple opperde geen bezwaren tegen
den voorgenomen tocht, doch begon onmiddellijk
plannen te maken voor gasten, met wie zij tijdens
de afwezigheid van de anderen het huis dacht te
vullen. En onder deze besprekingen, werd Della
tevreden gesteld.
„Hoor eens, Bob, waarom was je zoo lomp tegen
Della?" vroeg Frank later, toen zij in de bibliotheek
voor een nadere bespreking van de plannen voor den
vliegtocht, op Mijnheer Temple wachtten.
„Nou, zij is jouw zuster niet, Frank," zeide Bob.
„Doch dat is waar ook, ik geloof, dat jij een oogje op
haar hebt."
„Dat heb ik niet," verklaarde Frank bits, „maar zij
is een beste meid en je moest niet zoo ruw tegen
haar zijn."
„Je hebt wel een oogje op haar," hield Bob vol.
„Ik ken je veel te goed. Doch daarover zullen wij ons
niet warm maken. Daar komt Vader," liet hij volgen
in de hal een welbekenden voetstap vernemende.
„Laat ons die kaarten en gidsen gereed leggen, dan zul
len wij het met elkander uitzoeken."
De beraadslaging duurde verscheidene uren. Reeds
maanden lang hadden de jongens hun plannen ge
vormd; welke route zij volgen moesten, waar geschikte
landingsterreinen waren, enz. Nu Mijnheer Temple
besloten had mede van de partij te zijn, legden zij hem
hun plannen voor. Hij knikte, over het algemeen uit
stekend voldaan, doch hield een paar waardevolle aan
wijzingen niet achter.
„En met de radiofoon die wij op het vliegtuig
medevoeren," zeide Frank, „blijven wij over den geheelen weg in Nieuw-Mexico in verbinding met Tom
en Jack. Dat het geraamte van het vliegtuig uit één
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stuk van metaal vervaardigd is, biedt een goede basis
aan, beter dan hangende draden met mogelijkheid
zouden kunnen. En met den nieuwen detector, die
door Bob en mij uitgedacht is, wed ik, dat wij langs
den geheelen weg kunnen hoor en."
„Vast," beaamde Bob, opstaande en zich uitrekkende.
„Komaan Frank. Wij zullen onder de wol kruipen.
Het is zoowat twaalf uur. Ik voor mij, heb aan een
goede nachtrust behoefte. En ik hoop dat niemand
mij daarin zal komen storen."
Helaas! De arme Bob kon onmogelijk vooruit we
ten welke ramp er dien nacht voor hem in het ver
borgen lag.

HOOFDSTUK VI.
EEN DIEF IN DEN NACHT.

„Word wakker, Bob, ouwe slaapkop!"
Bob kreunde onder een hevig heen en weer schud
den, opende slaperig zijn oogen, en zag Frank over
zich heen gebogen. Zijn vriend had een badmantel
over zijn pyjama heengeslagen. De deur tusschen
hun ineenloopende kamers stond open. Het heldere
zonlicht van een fraaien Junimorgen golfde door de
geopende vensters binnen.
„Wat moet je van me?" gromde Bob, en zijn oogen
weer sluitende, keerde hij zich om met het voor
nemen weer lekker in te dutten. Doch Frank schudde
hem opnieuw door elkander.
„Vooruit," zeide hij. „Het bed uit! Wij kunnen
naar buiten glippen vóór iemand anders opgestaan
is, in het dessertkamertje vinden wij wel wat te bik
ken, vervolgens gaan wij naar de hangar en knutse
len wat aan het vliegtuig. Vooruit nu, Bob, wij kunnen
nog best een paar uurtjes werken alvorens naar de
kerk te gaan."
Bob was thans klaar wakker, en met het voorstel
van zijn makker ingenomen. Uit bed gestapt zijnde,
wilde hij naar de douche in de badkamer loopen, die
de jongens gemeenschappelijk gebruikten, doch Frank
hield hem tegen.
„Maakt veel te veel lawaai," zeide Frank. „Waarom
zouden wij geen bad nemen in de kreek, vóór wij naai
de hangar gaan? Kom, sla wat om je lijf en laat ons
voortmaken."
De jongens maakten niet veel omslag met zich te
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kleeden. Op hun teenen naar het dessertkamertje ge
slopen, vonden zij daar koude ossentong en ham, brood
en boter, en ieder sloeg haastig de noodige sandwiches
naar binnen. Als ontbijt was het niet veel, doch zij
hadden den eetlust der jeugd en het smaakte hen
heerlijk. Zij verlieten het huis, waarin iedereen nog
sliep, door de achterdeur en liepen op een drafje naai
de kleine kreek, die bij het landgoed behoorde, op een
halve mijl afstands. Het laatste eindje ontdeden zij
zich reeds onder het loopen van hun kleeding. Toen
stortten zij zich met een juichkreet naakt in de zware
golven, die uit den open Atlantischen Oceaan kwamen
aanrollen.
Het was overheerlijk. Twintig minuten lang stoeiden
zij in het zilte nat, lieten golven tegen hun rug breken
en doken naar elkander, waarbij het noodige luide
geschreeuw niet ontbrak, want hier kon niemand hen
hooren, zoodat zij in ieder opzicht hun hart konden
ophalen. Na verloop van dien tijd wreven zij zich
met ruwe handdoeken af, tot hun lichamen er gezond
van gloeiden; vervolgens kleedden zij zich aan en
richtten hun schreden naar de hangar.
Deze lag een eind landwaarts in van de kreek, waar
een ruim, effen en zandig terrein, niet met boomen
of struiken begroeid, een ideaal landingsterrein vorm
de. De „hangar", zooals de jongens haar noemden,
bestond uit een door en door stevig gebouw van
gegolfd plaatijzer, buitengewoon zwaar verankerd,
om aan de veelvuldig voorkomende Atlantische kuststormen het hoofd te kunnen bieden. Het stond aan
de eene zijde van den weg dien de jongens van het
huis tot de kreek gevolgd hadden, den achterkant
naar hen toegekeerd, en juist halverwege huis en
kreek, door een boomengroep aan het gezicht van
uit het eerste onttrokken.
Toen de kwestie van het koopen van een vlieg
tuig meer dan een jaar geleden, ter sprake gebracht
was, nadat de jongens en Jack Hampton, hun thans
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afwezigen makker, zoowel als Mijnheer Temple — zelf
een hartstochtelijk liefhebber van vliegen — hun
brevet als vliegenier in de vliegvelden bij Mineola
gehaald hadden, had zich de vraag vborgedaan of
zij een watervliegtuig zouden aanschaffen.
Dit vraagstuk werd ten slotte opgelost door den
aankoop van een licht vliegtuig, geheel en al van
metaal vervaardigd, dat behalve den piloot twee pas
sagiers kon medevoeren, en in staat was tot vliegen
en eveneens te water gebruikt kon worden. Het was geen
model dat men in voorraad had, doch naar een bizonder
ontwerp gebouwd. Alle drie de jongens hadden er mede
gevlogen, en Mijnheer Temple ook, en nooit was hun
een ongeval overkomen. Met een draadlooze telefoon
installatie, waaraan onlangs een door Bob en Frank
uitgedachten detector toegevoegd was om de ontvangcapaciteit te verhoogen, toegerust, maakte dit vlieg
tuig den trots van de jongens uit.
Men kan zich dus hun geweldigen schrik voorstel
len, toen zij de hangar van de achterzijde genaderd
waren, en de groote deuren, die zij verscheidene dagen
eerder met hangsloten goed gesloten hadden, open, en
de hangar ledig vonden. Verscheidene oogenblikken
stonden zij als aan den grond vastgenageld, en staar
den elkander sprakeloos aan. Toen begon Bob te kreu
nen, waarbij Frank zich weldra aansloot.
„Weg."
„Weg."
Frank was de eerste die van zijn schrik bekwam en
hij liep naar de hangsloten om deze te onderzoeken,
die los aan de krammen van de wijd opengeworpen
deuren hingen. „Doorgevijld", riep hij zijn makker op
levendigen toon toe. „En die zware ijzeren dwarshouten
van boven en van onderen, zijn op dezelfde manier
onder handen genomen."
„Ik heb altijd gezegd dat wij zoo'n zwaar ijzeren
valscherm hadden moeten aanbrengen, dat precies
in de voegen van de zijwanden past en zich in het dak
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oprolt," klaagde Bob, de hangar inloopende. „Doch wat
helpt het dempen van den put, wanneer het kalf
verdronken is?" Mistroostig keek hij in alle hoekjes
en gaatjes van de hangar, als verwachtte hij het vlieg
tuig ergens verstopt te vinden, want hij kon zich nog
steeds niet indenken dat het gestolen zou zijn.
Eensklaps stiet hij een kreet uit. „Frank, zie eens
wat ik hier heb!"
„Wel heb ik ooit, een IJzeren Kruis," riep Frank,
het hem voorgehouden voorwerp in de hand nemende.
Het was een Duitsch IJzeren Kruis. „En hier kun je
zien, hoe door het doorslijten van het lint, het kruis
losliet," voegde Frank er bij.
„Bekijk het eens van achteren," zeide Bob. „Indien
het een echt is, door den Keizer uitgereikt, moet de
naam van den ontvanger er op staan."
En waarlijk, deze stond er ook op:
„Oberleutnant Frederik von Arnheim."
En daaronder stond gegraveerd:
„Pour le Mérite."
„Allemachtig, Bob," hernam Frank, „wat maak
jij daaruit op?"
„Dat deze of gene Hunnen-officier ons vliegtuig
gestolen heeft," antwoordde Bob. „Dat is hetgeen
ik er uit opmaak."
„Maar de Oorlog is afgeloopen," bracht Frank
daartegen in.
„Best mogelijk," antwoordde Bob somber. „Maar
wanneer die snuiter in onze machine niet naar hier
terugvliegt, maak ik zelf oorlog met Duitschland."
Ondanks zijn teleurstelling, moest Frank lachen.
Hij gaf Bob een klap op diens schouder. „Kom, kom,
kerel," zeide hij. „Het geeft niets of wij hier blijven.
Laat ons naar huis teruggaan en deze nieuwe geheim
zinnigheid aan de anderen vertellen."
„Ik zou wel eens willen weten," zeide Bob, toen zij
zich op weg begeven hadden, „of er eenig verband
bestaat tusschen die twee voorvallen — tusschen
3
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dezen diefstal van ons vliegtuig en al die herrie giste
ren."
Het was Mijnheer Temple, die hun het antwoord op
deze vraag kon geven. Bij hun thuiskomst vonden de
jongens hem bij de hand en gekleed, zelf in hooge mate
opgewonden door een telefonischen oproep uit NewYork City. Ook hij was zeer onder den indruk van het
bericht van den diefstal van het vliegtuig. Doch nau
welijks hadden de jongens hem het Duitsche IJzeren
Kruis getoond, of hij gaf op zijn schrijfbureau een
slag met zijn vuist, dat alles wat er op stond schud
de. Hun onderhoud had plaats in de bibliotheek.
„Dat klopt met de rest," zeide hij. „Jongens, terwijl
jelui uit waren, heb ik op langen afstand een telefoni
schen oproep uit New-York City ontvangen. De man
die mij spreken wilde, was een chauffeur, die gisteren
twee mannen naar hier gereden had, zooals hij mij mede
deelde; naar hij dacht, voor volkomen eerlijke zaken.
Toen Bob trachtte zijn auto tegen te houden, had hij
evenwel begrepen dat het een verdacht zaakje was,
zooals hij zich uitdrukte. Daarna, toen zij hem gezegd
hadden naar het radio-telefoon-station te rijden, had
hij de door Tom geloste schoten gehoord, en toen,
zeide hij, was hij ijlings weggereden, zoodra hij
mannen naar zijn auto zag vluchten, en liet hen in
den steek. Hij deed in het dorp navraag en vernam
daar hoe ik heette, en dientengevolge riep hij mij
vanmorgen op, ten einde zich van schuld vrij te plei
ten, indien ik de zaak bij de politie mocht aangeven.
Zich toen voorover buigende en met klem op zijn
woorden, liet Mijnheer Temple daarop volgen: „En
hij zeide, dat hij vrij zeker wist dat de eene man een
„Vetkees" en de ander een „Hun" was. Dat waren
zijn eigen woorden. Hij wilde daarmede natuurlijk
zeggen dat de een een Mexicaan en de ander een Duitscher was."
») In het Engelsch „Greaser", een scheldwoord voor de Mexicanen,
wegens hun haveloos en onzindelijk uiterlijk. (Vert.)
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„Dan hebben zij, toen de chauffeur hen in den steek
liet, ons vliegtuig gestolen om zich daarmede uit te
voeten te maken," riep Frank haastig uit.
„Precies."
„Misschien," zeide Bob, „beroofde ik hen van hun
laatsten cent, toen ik de jas van dien Mexicaan in
mijn val meesleurde, en waren zij zonder een rooden
duit om naar de stad terug te keeren."
„O, de Duitscher zal ook wel geld bij zich gehad
hebben, denk ik," sprak zijn vader. „Vermoedelijk
was die Duitscher een vliegenier. En zij stalen het
vliegtuig om zoo spoedig mogelijk van hier te komen,
uit vrees dat wij hen zouden achtervolgen. Ik verbeeld
mij dat zij op de een of andere verlaten plek zullen
landen — er zijn genoeg van deze, op de zandvlakten
langs de kust van New-Jersey, bijvoorbeeld — het
vliegtuig in de nabijheid van een spoorweg in den
steek laten, en vertrekken naar...."
„Het Zuid-westen," viel Frank Mijnheer Temple
levendig in de rede.
„Wat bedoel je?" vroeg Bob.
„Bevonden zich geen troep Duitsche spionnen in
Mexico, waar zij tijdens den Oorlog tegen ons aan het
stoken waren ? Welnu, ik wed dat een paar van hetzelfde
slag Mijnheer Hampton thans al dien overlast aandoen,"
zeide Frank.
„Niet kwaad bedacht," zeide Mijnheer Temple goed
keurend. „Welnu, jongens, van de kerk zal vandaag
niets inkomen. Wij moeten onze aandacht aan deze
zaak schenken."

HOOFDSTUK VII.
ONTVOERD.

„Geen spoor, Bob. Ik kan er geen sikkepit uit wijs
worden."
„Ik net zoomin, Frank. Niemand zou gelooven dat
hier onder den rook van New-York, in de dichtst
bevolkte streek van het Oosten, twee mannen een
vliegtuig konden stelen en zich daarmede uit de voeten
maken, zonder een spoor achter te laten."
„Nu, dat weet ik nog zoo niet, Bob. Weet je nog
wel, den vorigen winter, toen die vliegenier uit de
punt van Long Island het laatst gezien werd, vliegende
over de Sound naar de kust van Connecticut, teiwijl
geen taal of teeken ooit meer van hem vernomen
werd?"
„Maar, Frank, hier zijn acht en veertig uren verloopen. Op het oogenblik hebben wij Dinsdagmorgen.
Vader heeft naar iedere stad, dorp of gehucht in het
Oosten geseind. Geen spoor van de machine, noch
van de mannen."
Het was inderdaad Dinsdagmorgen. Den morgen
waarop zij, indien alles goed gegaan was, hun vliegtocht
naar het kamp van Hampton in Nieuw-Mexico aan
gevangen zouden hebben. In plaats daarvan, zaten de
jongens met lange tanden hun ontbijt op te peuzelen,
het vliegtuig was verdwenen, en het uitstapje scheen
verder verwijderd dan ooit.
Om al hun pleizier verder te bederven, was het hun
niet weer gelukt radiotelefonisch met hun makker,
Jack Hampton, te spreken, na dien eersten en laatsten
keer, den vorige Zaterdagmiddag. Al hun pogingen zich
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met hem in verbinding te stellen, waren vergeefs
gebleken. Verder had Mijnheer Temple des Maandags
een telegram afgezonden aan Mijnheer Hampton,
waarin hij hem in cijferschrift verslag gedaan had van
de geheimzinnige voorvallen, den diefstal van het vlieg
tuig inbegrepen, alsmede dat de jongens getracht had
den radio-telefonisch met Jack in verbinding te komen,
zonder evenwel van zijn krachtig station in NieuwMexico antwoord ontvangen te hebben, en eindigende
met de vraag, of bij hen alles wel was. Tot dusverre was
daarop nog niets vernomen.
„Jongeheer Robert," zeide Mary, het dienstmeisje,
tot Bob, toen zij de kamer waar de beide jongens ter
neergeslagen aan het ontbijt zaten, binnentrad, „uw
vader verzoekt u en Jongeheer Frank in de bibliotheek
te komen."
De jongens haastten zich naar de bibliotheek zoo
vlug zij konden, en daar vonden zij Mijnheer Temple,
met een zeer ernstig gelaat gebogen over een tele
gram van behoorlijke lengte, met welks ontcijfering
hij juist gereed gekomen was.
„Het is van Jack," zeide hij. „En de arme jongen
zit in grooten last. Luister." En hij las:
„Beste vrienden, zij hebben Vader ontvoerd. Twee
mannen in een vliegtuig ontvoerden hem naar OudMexico. Nu ik een paar minuten geleden uw telegram
ontvangen heb, vermoed ik, dat het uw vliegtuig was.
Was niet hier, en zag het niet, maar volgens beschrij
ving vliegtuig door cowboy die zag, overeenkomstig
uiterlijk uw machine."
Mijnheer Temple hield op om adem te halen, en
Frank, die uit het hoofd had zitten uit te rekenen, viel
hem in de rede.
„Onze machine had het best kunnen doen," zeide
hij. „Dat wil zeggen, mits.... Wanneer gebeurde dit?"
„Maandagmiddag of iets later," antwoordde Mijn
heer Temple.
„Welnu, zij moeten het Zaterdag in den nacht ge-
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stolen hebben," hernam Frank. „Ja, om het te kunnen
doen, behoefden zij niet meer dan tachtig mijlen per
uur achtereen te vliegen. Maar hoe zouden zij aan de
benzine gekomen zijn?"
„Nu vergeet je," bracht Bob hem in herinnering,
„dat wij het van benzine en gas voorzien hadden. En
de reservetanks waren ook gevuld. Dat was niet onmo
gelijk."
Mijnheer Temple hervatte:
„Heb uw radio oproep niet beantwoord omdat ik
hem niet ontving. Had zooveel andere dingen aan het
hoofd, dat tijd tot aan telefoon denken ontbrak. Doch
als gij na ontvangst dezes oproept, zal ik opmerkzaam
zijn. Vader werd Maandagmiddag ontvoerd. Geen woord
van hem. Heb uw hulp noodig."
„Dat heeft hij zeker," zeide Mijnheer Temple met
nadruk, toen hij met voorlezen gereed was. „En hij
zal haar hebben ook. Komaan, jongens, wij zullen hem
gaan zoeken."
Klaarblijkelijk was Jack reeds op hun sein opmerk
zaam, want zijn antwoord kwam terstond, en zoodra
ieder op hun privé golflengte van 1.800 Meter afge
stemd had, kregen de Temples en Frank de volle bizonderheden omtrent de ontvoering van Mijnheer
Hampton te hooren.
Hij had te paard een rit over de vlakte ondernomen,
mijlen van alle oude petroleumbronnen of pompsta
tions, en was op weg een bezoek te brengen aan een
van de „onafhankelijke" nederzettingen.
Een eenzame cowboy, die op een afgedwaald dier
jacht maakte, was het eenige zichtbare menschelijk
wezen geweest, en hij was een halve mijl ver. Eens
klaps schoot een geheel metalen vliegtuig uit het lucht
ruim en schitterde in de zon. Het volbracht een glans
rijke landing op den zandigen bodem, hobbelde over
den grond, en kwam vlak bij Mijnheer Hampton tot
stilstand. Deze sprong van zijn paard en liep naar
de machine. Naar Jack meende, verkeerde zijn va-
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der in de veronderstelling, dat de Temples en Frank
onverwacht aangekomen waren.
Toen zag de cowboy, die het tafereel gadegeslagen
had, twee mannen uit het vliegtuig springen en op
Mijnheer Hampton aanvallen, die zich omkeerde, als
wilde hij vluchten. Een van de mannen had hem
daarop met zijn revolver gedreigd waarop hij zich om
keerde, en door den nood gedwongen, zich overgaf.
Hij werd in het vliegtuig gezet, de twee mannen
klommen er ook in, en de machine was reeds weer
opgestegen alvorens de verbaasde cowboy iets méér
had kunnen doen, dan zijn paard spoorslags in be
weging te zetten.
Toen Jack dit alles uitgelegd had, vroeg hij: „Mijn
heer Temple, wat raadt u mij thans te doen?"
„Weet iemand anders iets van deze dingen?"
„Alleen de cowboy die het in de verte zag, en ik,"
antwoordde Jack. „Deze cowboy kende vader van
aangezicht, en kwam mij terstond berichten. Ik heb
hem laten beloven er met niemand een woord over
te spreken, tot hij nader van mij gehoord heeft."
„Dat is heel verstandig, Jack", zeide Mijnheer Tem
ple ernstig. „Dit bericht mag niet verspreid worden.
Ik geloof, Jack, dat je vader persoonlijk geen gevaar
loopt, en dat het die beide roovers er alleen om te
doen is, oneenigheid tusschen Mexico en de Vereenigde
Staten te zaaien. Wij moeten evenwel van verdere
oorlogen niets meer hebben, Jack, en hetgeen wij moe
ten beproeven is, je vader zonder de hulp van troepen
weer uit hun handen te krijgen."
„Jawel, mijnheer," antwoordde Jack. „Vader en ik
hadden reeds onze vermoedens waarom het ging, en
om die reden verzocht ik den cowboy dan ook om zijn
mond te houden."
„Dat was héél goed," zeide Mijnheer Temple goed
keurend. „Thans, Jack, is die geheimzinnige verdwij
ning van het vliegtuig opgehelderd, dus zijn wij be
reid tot onmiddellijk vertrek. Wij kunnen vanavond
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met den trein van 6 uur uit New-York vertrekken.
Verwacht ons dus Vrijdag. Tot zoolang zal ik dus af
scheid van je nemen en mijn plaats even aan de jon
gens afstaan, want zij kunnen hun ongeduld om met
je te spreken haast niet bedwingen."
Terwijl de jongens en Jack met elkander in gesprek
waren, zocht Mijnheer Temple zijn vrouw op. Na de
noodzakelijkheid van zijn onverwacht vertrek naar
Mexico aan haar uitgelegd te hebben, merkte hij op:
„Ik zou mij bezorgd maken, wanneer ik moest den
ken dat je hier in gevaar verkeert, zoo lang wij weg zijn.
Doch ik geloof dat zij hier niets meer zullen uithalen.
En met de bedienden in huis en de gasten die je uitgenoodigd hebt, behoef je je niet ongerust te maken."
„O, Vader, ik vind het erg min van u, dat u mij
niet medeneemt," mopperde Della, die tegenwoordig
was.
„Loop, meid," zeide haar vader, „Met dat clubje
onbesuisde jongens, naar wie ik kijken moet, zal ik
de handen reeds méér dan vol hebben."
„Jawel, dat denkt u maar, dat het jongens zijn,"
flapte zijn dochter er uit. „Wacht maar eens af. Zij
zullen op u moeten passen. Let eens op, wat ik U zeg.
Frank is zoo verschrikkelijk bij de hand."
„Frank?" vroeg Mijnheer Temple plagend, haar een
veelbeteekenenden blik toewerpende.
Della kreeg een kleur, en vond een voorwendsel
om een oogenblik later de kamer uit te gaan.
„Ik zou gaarne willen, George, dat je haar niet
plaagde met Frank," zeide zijn vrouw. „Zij is nog
zoo'n kind."
„Jawel," zeide Mijnheer Temple in gedachten. „Dat
zal wel. Maar," liet hij volgen, „ik ben blij dat zij
van Frank houdt."

HOOFDSTUK VIII.
TEGEN LOSPRIJS GEVANGEN.

„Allemachtig, Jack, wat zie je er anders uit. Welk
een schilderachtig costuum!"
Vader en zoon Temple, en Frank Merrick, stonden
op het kiezelzand buiten het houten gebouwtje, dat
te Ransome, in Nieuw-Mexiko, tot station diende.
De transcontinentale sneltrein, die hen hier afgezet
had, was reeds weer ver aan den horizon. Jack Hampton, ter wille van wien Mijnheer Temple en de beide
jongens geheel uit New-York overgekomen waren,
stond in het midden van het groepje. Verwelkomingen
waren gewisseld, de vrienden hadden elkander geest
driftig en niet zoo héél zacht, een klap op den schou
der gegeven, en nu had Bob Temple zich op armslengte
verwijderd om zijn vriend te bewonderen.
„Jawel, mijnheer. Hoe schilderachtig!" zeide hij
nog eens.
„Waarachtig," stemde Frank toe, Jack eveneens
bewonderend aanziende. „Waar heb je dat pak van
daan? Breng mij regelrecht naar dien winkel."
Jack, die 19 was en de oudste van de drie vrienden,
was bijna even groot als de zes voet lange Bob, doch
slanker gebouwd dan deze krijgsman in den dop. Hij
bezat den bouw van een volbloed, lange beenen, platte
heupen, een slank middel, breede borstkas en zware
schouders, en een platten rug. Op de Militaire Acade
mie te Harrington Hall, die door alle drie jongens be
zocht was, ging Jack gemakkelijk voor den besten
springer en den snelsten hardlooper door. Evenals
Bob was hij knap en had krullende kastanjebruine
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haren. Zijn oogen waren blauw en levendig, zijn ge
laatstrekken niet bizonder regelmatig. Alles bijeen
genomen, was hij een kranige figuur.
Vandaag droeg hij een khaki hemd en korte broek.
In plaats van puttees droeg hij hooge rijglaarzen, die
tot zijn knieën reikten. Op het hoofd had hij een som
brero met breeden rand, zoo ver achterover geschoven
dat zijn krullende haren er van voren onderuit kwamen.
Aan zijn zijde, en aan een patronengordel gehangen,
stak een automatisch pistool uit den holster. Dit was
het costuum, dat de bewondering van zijn vrienden
uit het Oosten zoozeer opwekte, terwijl zij daar ston
den, keurig uitgedost in hun lichte zomerpakken naar
de laatste mode, en met bruin lederen lage schoenen,
die meer geschikt waren voor de straten van een
stad dan voor de onbegrensde zandvlakten, die zich
hier in alle richtingen uitstrekten.
„Terwijl wij in den trein zaten, hebben wij ons
ontzettend ongerust gemaakt, Jack, dat je de laatste
twee of drie dagen iets overkomen zou zijn," zeide
Mijnheer Temple. „Het verheugt mij te zien dat alles
wel met je is. Nog iets naders van je vader gehoord?"
Jack schudde ontkennend het hoofd. „Geen woord,"
zeide hij, „sedert die twee bandieten hem in uw vlieg
tuig ontvoerden en den koers naar Oud-Mexico in
sloegen."
„Nu, zit er maar niet over in, Jack," antwoordde
Mijnheer Temple. „Ik geloof niet dat zijn leven gevaar
loopt."
„Ik dwing mij, mij niet ongerust te maken, mijnheer,"
zeide Jack. „Doch nu gij en de jongens hier aangekomen
zijn, zullen wij terstond aan het werk moeten gaan.
De tijd van wachten is mij verschrikkelijk lang gevallen.
Eéns stond ik op het punt, Oud-Mexico op stel en sprong
binnen te rijden."
Hun reistasschen in de hand, begaf het groepje
zich naar de achterzijde van het station, om daar
een rammelkast van een auto te treffen, met een
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Mexicaan aan het stuur. Deze was gemakkelijk ken
baar aan zijn donkere huidskleur en zijn ruigen knevel,
zoowel als aan zijn eigenaardige kleeding — een
hoogen, spitsen hoed in den vorm van een suikerbrood
met zeer breeden rand, een nauwsluitend bolerobuisje,
dat nog niet tot aan zijn middel reikte en een donker
blauw zijden hemd daaronder zichtbaar maakte,tot aan
de nauwsluitende broek, die van onderen zeer wijd was.
„Dat is Remedios en zijn vehikel," lichtte Jack hen
in. „Hij knapt in deze streek alle mogelijke karweitjes
op. Ik huurde hem om ons naar het kamp te brengen.
Doch voor wij instappen, moet ge eerst het uitzicht
eens beschouwen."
Gehoorzaam, bleven zij stilstaan en lieten hun blik
ken over het hen omringende landschap dwalen. Op
den voorgrond vertoonde zich een smerige straat,
achter het station uitkomende. Over de lengte van
een blok stadshuizen, werd zij aan weerskanten om
zoomd door houten optrekjes van één verdieping
hoog, doch met de looze voorgevels als in het grensland
gebruikelijk, die er het voorkomen aan verleenden als
waren zij twee verdiepingen hoog — een voorgevel,
die boven het dak uitstak, en waarop zooiets als ven
sters geschilderd waren. Een winkel van alles, een
Chineesche wasscherij, een quasi hotel, verscheidene
eethuizen, verscheidene voormalige kroegen, waar in
nog de een of andere zaak gedreven werd — ziedaar
het geheele complex. Aan het eene einde liep de straat
plotseling op de zandvlakte uit. Aan het andere
stonden op een hoop, verscheidene afgedankte voer
tuigen, tot woonwagen ingericht, in welker nabijheid
Mexicaansche mannen, vrouwen en kinderen, zich in
het zonnetje koesterden. Dit was Ransome.
„Het lijkt niet veel op een stad," merkte Jack op,
„meer op een handelsfactorij van een uitgestrekte
strook lands hier in den omtrek. Doch kijk eens nader
naar het vrije landschap." En met een breed gebaar
van zijn hand, wees hij naar den horizon.
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De woestenij strekte zich naar alle kanten uit, door
mesquito's en cactussen afgewisseld, met als eenige
boomen in het landschap den breeden gordel katoenboomen, die de oevers omzoomden van een stroom,
die op de bergen in het Noorden zijn oorsprong had
en langs de stad vloeide. In het Noorden, Oosten,
Zuiden en Westen glinsterden hooge bergen aan den
verren horizon, terwijl meer op den voorgrond lage
heuvels oprezen. Deze laatste hadden allerlei fantasti
sche vormen, gelijkende op kasteelen, tafels, of ineengehurkte dieren, en boden een schitterend kleurenspel
aan. Over alles lag de gloed van den warmen en helderen
zonneschijn van den laten namiddag. Wat de lucht
betreft, deze was zuiver, en ondanks de hitte van
den dag begon zij reeds koel te worden, toen de zonne
schijf boven de verst verwijderde bergen in het Westen
bleef hangen.
„Een gewoon landschap," merkte Bob op.
„Wacht tot je er dag in dag uit, maanden achtereen
vertrouwd mede geraakt bent," zeide Jack. „Dan zul
je niet meer naar Long Island terug verlangen."
„Denk jij er op het oogenblik zoo over, Jack?"
vroeg Frank.
„Och, ik denk dat ik ook wel weer naar huis terug
zal gaan verlangen," antwoordde Jack. „Doch hoe
dan ook, ik houd veel van dit land. Wat de oude be
woners in gindsche heuvels betreft, niets zou hen
van hier kunnen verdrijven."
„Zeg eens," zeide Frank, toen allen eenigen tijd in
de beschouwing van het landschap verdiept bleven,
„ik dacht dat wij hier een paar oude petroleumbronnen
zouden zien. Maar ik zie er geen een."
„Neen, Frank," haastte Mijnheer Temple zich hem
nader te verklaren, „de Onafhankelijken hebben zich
voor het meerendeel in de Panhandle, of het BovenWestelijk gedeelte van Texas en in Oklahama neer
gezet. Dat is oostelijk van hier. Doch Mijnheer Hampton
heeft zijn geologen een onderzoek in deze streek laten
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instellen, en hun bevindingen omtrent de boringen
naar petroleum luidden gunstig. Toen trokken de
Onafhankelijken op hun gemak hierheen en verkregen
concessies, terwijl Mijnheer Hampton volgde om alles
voor de verdere exploitatie van de bronnen in gereed
heid te brengen."
„Ja, zoo zit het in elknader," gaf Jack toe.
„Uitstekend, Jack", zeide Frank. „Maar nu heb
ik een honger als een paard. Wanneer wij in je kamp
het middagmaal gebruiken, laten wij dan gauw daar
heen gaan. Hoe ver is het, tusschen twee haakjes?"
„Tien mijlen," antwoordde Jack, hen voorgaande
naar den auto, waarin de Mexicaan zat te dommelen.
„Vooruit dan maar."
De anderen volgden en waren op het punt van in
te stappen, toen de snelle hoefslagen van een paard,
die over de in de zon geblakerde klei van de straat
kletterden, hun aandacht trokken.
„Kijk, het is de Praatzieke Pete," zeide Jack ver
wonderd, en hij deed een stap in diens richting, toen
de ruiter de teugels van zijn paard zoo strak en plotse
ling inhield, dat het dier op de achterbeenen overeind
kwam te staan en met de voorbeenen in de lucht
trappelde. Het paard zette de voorbeenen zoo dicht
bij hem op den grond, dat Jack genoodzaakt was weer
achteruit te treden, waarna het snuivende en brieschende bleef staan.
Een oudachtig man van geweldigen omvang, doch
die ondanks zijn zwaarte zoo los mogelijk in den
zadel zat, keek grinnikend omlaag naar Jack. Zijn haren
waren grijs en van onder den rand van zijn sombrero
schitterden een paar kleine oogjes schrander en leven
dig, in een rond, vet aangezicht.
„Wat brengt je hier, Pete?" vroeg Jack streng. „Ik
waande je in het kamp, bezig met het gereed maken
van het maal voor mijn gasten." Hij wees naar de
jongens en Mijnheer Temple, die vlak bij stonden te
kijken. „Wie zal nu voor het maal zorgen?"
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Praatzieke Pete, de babbelzuchtige kok van het
kampement, krabde zich onder zijn sombrero op
het hoofd, en keek gewichtig. „Nu, zij zullen een
beetje geduld moeten hebben," zeide hij. „Maar ik
kan in een ommezien wat lekkers klaar maken, zoodra
ik weer in het kamp terug ben. Maar, hoor eens, Mijn
heer Jack, een oogenblik geleden kwam er in het
kamp zoo'n kerel in een vliegmachine. Hij vloog bijna
tegen mijn deur aan, en gooit mij dezen brief toe."
Hier haalde Pete uit de voorzijde van zijn hemd een
brief te voorschijn en gaf dezen aan Jack. »Hij zeide
er bij, dat het van het grootste belang was dat gij dien
brief dadelijk kreegt. Ik steeg er dus mede te paard,
en" — liet Pete verwijtend volgen — „nu krijg ik een
standje."
Koortsachtig opgewonden, greep Jack den brief.
„Per vliegtuig?" Hij opende de enveloppe, keek den
inhoud vluchtig door, en keerde zich eensklaps tot zijn
makkers.
„Vader wordt tegen losprijs gevangen gehouden,"
riep hij uit. „Ziehier, lees."

HOOFDSTUK IX.
DOOR DE WOESTENIJ OP PAD.

Mijnheer Temple, Bob en Frank drongen zich nieuws
gierig om Jack, over zijn schouders heen den brief
lezende, in het kampement per vliegtuig afgegeven,
en naar Ransome gebracht door Praatzieke Pete,
den kok, die Jack gevolgd was, die zich op zijn beurt
naar het kleine Mexicaansche stadje begeven had om
zijn vrienden uit het Oosten af te halen.
Het handschrift was stijf en van vreemde hand,
als was de pen gehanteerd door vingers, die beter
met de Duitsche dan met de Engelsche schrijfletters
overweg konden. De brief was kort:
„Mijnheer — Deze is dienende om u kennis te geven
dat Mijnheer John Hampton degelijk gevangen ge
houden wordt. Voor zijn invrijheidstelling moeten
honderdduizend dollars betaald worden. Een onverzeld
ruiter moet dit geld in bankbiljetten van één duizend
dollar van de Vereenigde Staten vandaag over veertien
dagen naar de ranch van Calomares brengen. Hij
moet een witten zakdoek rond zijn hoed dragen."
Terwijl de anderen lazen, keerde Jack zich tot Pete,
en zeide met klem:
„Pete, je hebt mij zooeven iets hooren zeggen, als
werd mijn vader tegen losprijs gevangen gehouden.
Ik geloof, dat je een vriend van ons bent." Pete knikte
herhaaldelijk met het hoofd. „Welnu dan, vergeet het
geen je gehoord hebt. Wanneer iemand het je vraagt,
dan zeg je dat Vader voor zaken naar het Oosten
gegaan is."
„Vast, jongeheer," zeide Pete. „Ik zal zoo stom zijn
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als het graf. En nu zullen Engelengezicht en ik," en
hij klopte zijn paard streelend op den hals, waarop
Engelengezicht zijn naam logenstrafte, door te be
ginnen te steigeren en achteruit te slaan, „naar het
kampement terug gaan om voor het eten te zorgen
tegen den tijd dat gij aan zult komen."
Jack legde een hand op de knie van Pete en weerhield
hem. „Wacht nog even, Pete. Weet je ook waar de
ranch van Calomares ligt?"
Pete knikte. „Ja, welzeker," zeide hij, „dat moet
Don Fernandez y Calomares zijn, ginds in OudMexico. Dat is een goede honderd mijlen over de grens.
Zij ligt in een dal tusschen de bergen," voegde hij er
bij, maarden verduisterden zuidelijken horizon wijzende.
„En wie is die Don?"
„Och", klaagde Pete, „ik heb het altijd zoo druk,
dat ik geen tijd heb over iemand te praten of wat
van hem te hooren. Maar er is mij toch wel een en
ander van hem ter oore gekomen. Ja, Mijnheer, zij
hebben mij verteld dat hij in die wildernis in een
paleis woont, net als vroeger een koning, met gewapende
aanhangsels of hoe u die noemt...."
„Aanhangers, Pete," verbeterde Jack, een glimlach
onderdrukkende.
„Juist, dat is het woord. En mijn zegsman zeide
ook dat hij zoo trotsch en zoo hoogmoedig was en
zoo'n mooie dochter had.... en, . . . . e n . . . . "
Pete liet zijn stem dalen, en hield op, een scherpen
blik werpende op Remedios, den Mexicaan in den
auto in de nabijheid.
„Die vent luistert mij af," fluisterde hij.
„Neen, toch niet," zeide Jack. „Waarom?" Nu keek
hij op zijn beurt naar Remedios. Deze laatste had den
den rug toegekeerd en blies achteloos rookwolken van
een bruin papieren sigaret de lucht in.
„Ik vertrouw dien kerel niet, nu weet ge het", fluis
terde Pete heesch. „Hij gaat naar mijn zin veel te veel
heen en weer over de grens. Maar wat ik ook weer
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zeggen wilde; die Don Fernandez is tegen het bestuur
van Obregon en broeit op een nieuwe revolutie. Dat
zeide die man mij ten minste. Welnu, Mijnheer Jack,
Engelengezicht en ik gaan nu voor het eten zorgen."
En met een klap tegen de flank van zijn paard, die het
terzijde deed springen en weghollen, vertrok Praatzieke
Pete.
Jack keerde zich tot zijn metgezellen.
„Wij zullen beginnen met naar het kampement
te gaan, stel ik voor," zeide hij. „Vervolgens kunnen
wij na het middagmaal met elkander bespreken wat
wij doen kunnen. Wat zegt gij er van?"
„Laat ons in 's hemelsnaam gaan eten," kermde
Frank.
„Ik heb nog nooit iemand gekend, die zoo om zijn
maag denkt", plaagde Bob, zijn kleineren vriend
vriendschappelijk een klap op den schouder gevende.
„Ik ondersteun de motie van Jack", liet Mijnheer
Temple zich hooren, en hij greep zijn reistasch en trad
op den auto toe. De anderen namen nu ook hun ba
gage in de hand en volgden. „Wij weten nu ten minste
dat je vader niet in gevaar verkeert, Jack," zeide
Mijnheer Temple. „Goed beschouwd, was de tijding in
dien brief nog niet zoo ongunstig."
„Dat vind ik ook," stemde Jack toe. „Welnu, jon
gens, stap in, en dan vertrekken wij."
Het instappen werd gemakkelijker gezegd dan ge
daan. Jack ging met een van de tasschen naast Remedios zitten. Mijnheer Temple en Bob, beiden zwaar
van gestalte, vulden, met de overige tasschen, het ach
tergedeelte van den auto geheel. Frank, die naar de
voorzijde van het vehikel gegaan was om de kruk aan
te zetten, vond, toen hij daarmede gereed was, geen
plaatsje voor hem open. Hij sprong op de treeplank.
„Ik ben licht," zeide hij. „Ik zal op het portier gaan
zitten. Vooruit maar."
Remedios gaf gas en met een geronk en een geknetter
van belang, sloeg de oude kast den weg in, dien Pete
4
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eerder gegaan was. Weldra hadden zij de stad achter
zich gelaten en reden over de open vlakte.
Slechts het bovenste tipje van de zon rees nog boven
de bergen in het Westen uit, en de purperen schaduwen
lagen breed over de vlakte. In het Oosten was de
hemel het donkerst blauw, en reeds fonkelden sterren
helder. Een rose licht bleef aan het zenith hangen,
terwijl de avondhemel boven de westelijke bergen
helder rood gekleurd was door het nagloeien van de
zon, die dieper en dieper wegzonk, om eindelijk geheel
te verdwijnen. Toen begon de duisternis te vallen
met een snelheid, die in het Oosten onbekend is. Het
rammelen van den wagen maakte een gesprek moei
lijk, en de nieuw aangekomenen vervielen tot stil
zwijgen en geraakten onder den indruk van de aan
schouwing van de majesteit van het landschap.
Weldra begon de motor stootend te loopen, om ten
slotte een klagend geluid af te geven, toen Remedios
de smoorklep afsloot om den toevoer van gas af te
snijden, en stilhield. Remedios zette de klauw op
het doode punt, zette de rem aan, en steeg uit. Hij
lichtte de kap van den radiator op, en keek naar bin
nen. Toen schudde hij bedroefd het hoofd.
„Er is niets aan te doen, Senor," zeide hij tot Frank,
die van de treeplank gesprongen was en naast hem
stond. „Zij is kapot, De bougie is — hoe zal ik het
zeggen? — zij vertikt het." En als beschouwde hij zijn
uitspraak als voldoende, liet hij de kap weer zakken.
Tegelijkertijd tuurde hij in spanning over den weg,
die voor hen lag, vanwaar thans in de stille schemering
de hoefslagen van een paard weerklonken, die steeds
naderbij kwamen.
Frank, wiens mechanischen speurzin opgewekt was,
sloeg op den naderenden ruiter evenwel geen acht. Hij
lichtte de kap weer op, toen Remedios zich omgedraaid
had, en, in de eene hand een lucifer houdende, draaide
hij met de andere aan de bougie.
„Vriendje," riep hij, zijn hoofd uit de kast terugtrek -
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kende, die Bougie Numero 1 was niet voldoende vast
geschroefd, dat is alles. Zij zal het nu wel doen, zooals
ik haar reeds met de hand aangedraaid heb. Had ik
slechts een t a n g . . . . "
In dat oogenblik was de ruiter tot langs den auto
gekomen, en trok hij zijn paard tot op de achterbeenen
overeind. Het was Praatzieke Pete, zonder hoed, zijn
aangezicht vuurrood van opwinding. Hij bukte zich
diep voorover om de inzittenden van den wagen zijn
nieuws te vertellen.
„Bandieten," schreeuwde hij met heesche stem.
„Vetkeezen. Zij zijn onderweg in een auto. Ik reed
terug om u te waarschuwen." En zich omkeerende in
de richting vanwaar hij gekomen was, wees hij naar
een stofwolk op den weg, die de snelle nadering van
een auto verried.
„Zet den motor aan," schreeuwde Frank tot Reme
dios, en hij wilde achter het stuurwiel gaan zitten. „Ik
zal die oude kast op gang brengen."
„Niet zoo haastig, Senor," antwoordde Remedios
huichelachtig vriendelijk, en Frank bij den arm vat
tende, slingerde hij hem terug.
En Frank keek in de tromp van een revolver, die
Remedios hem voorhield.

HOOFDSTUK X.
IN AANRAKING MET DEN VIJAND.

„K r a k."
De knal van een revolverschot.
„Au!"
Een gil van pijn.
Remedios omklemde den pols van zijn rechterhand
waarin hij zijn wapen hield met de linker en danste op
den weg op en neer, terwijl zijn revolver op den grond
viel.
Frank, die een oogenblik te voren in het opgeheven
wapen van den verraderlijken Mexicaan gestaard had,
draaide zich om en keek naar zijn vrienden in den auto.
Met een revolver, die nog rookte, in de hand, stond
Jack Hampton recht overeind bij de voorplaats. Hij
was degeen, die het schot gelost had.
„Ik raakte hem niet," riep hij. „Ik schoot hem slechts
de revolver uit de hand. Spring er in, Frank, want daar
komen de bandieten aan."
Onder geknetter en geknal tufte de auto met de
bandieten over den weg door de woestenij nader, en
was geen twee blokken stadshuizen meer van hen af.
Frank had den toestand met een oogopslag overzien.
„Draai aan de kruk, als je je leven liefhebt", beval
hij Remedios. „Jack, houd hem onder schot."
Toen de Mexicaan zich naar de kruk spoedde en
begon te draaien, bezette Frank de plaats van den
chauffeur in den auto en behandelde smoorklep en
ontsteking. Rammelend schoot de wagen voorwaarts,
en de wedren begon.
De bandieten verkleinden den afstand, naarmate
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zij dichterbij kwamen, vaart minderende.
Jack leunde ver over het windscherm en hield zijn
wapen op Redemios gericht.
„Op de kap!" schreeuwde hij hem toe. „Vooruit,
er op! Of ik doorboor je met kogels als een zeef."
Remedios wierp zich met de beenen schrijlings op
de kap.
Op een afstand van vier of vijf wagenlengten, was
de auto van de bandieten bijna tot stilstand gekomen.
Frank maakte de handrem los, drukte de hefboom
van de kleinste versnelling omlaag en snorde er van
door.
Nu schakelde hij de hoogste versnelling in, opende
de gasklep en de oude rammelkast schoot voorwaarts
als door den duivel bezeten, waarbij een wiel somtijds
vrij van den grond in het rond draaide. De lichten
van den anderen auto, die tot dusverre omsluierd ge
weest schenen te zijn, beschenen hen thans met volle
kracht. Door dezen verblindenden glans in zijn uitzicht
belemmerd, boog Frank het hoofd diep voorover.
Toen zijn oogen van den weg afdwaalden, zwaaide de
auto ter zijde. Uit den wagen van de bandieten klonk
de knal van een schot, dat over hun hoofden heenging
en niets of niemand deerde.
„Kijk uit, Frank. Breng hem weer recht," riep Jack
verschrikt uit.
Uit den auto van de bandieten werd eveneens ge
schreeuw vernomen.
Te laat.
Een hevige botsing, de rammelkast kreeg een schok;
toen schoot zij verder. Frank bracht haar zoo snel
mogelijk tot stilstand en stond vervolgens op om
achterom te zien en de schade op te nemen.
Van hun achterplaatsen, waren Mijnheer Temple en
Bob ook reeds opgesprongen. Jack stond naast Frank,
en beiden trachtten met hun oogen de duisternis te
doorboren. De maan stond in haar eerste kwartier laag
aan den hemel, en gaf niet veel licht. Doch zelfs bij
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dit flauwe schijnsel, was duidelijk zichtbaar dat de
auto van de bandieten ernstig beschadigd moest zijn.
Hij stond zijdelings dwars over den weg, gevaarlijk naar
één kant overhellende. En een hevig gevloek uit de
monden van een paar donkere gedaanten drong tot
de ooren van de jongens door.
Praatzieke Pete, die gedurende de laatste oogenblikken totaal door de jongens vergeten was, kwam aangegaloppeerd, en juichte.
„Zoo prachtig geleverd als ik ooit gezien heb," riep
hij met groote voldoening. „Ge hebt hen een achter
wiel afgerukt, zoo glad als een mes door de boter
gaat. Een half dozijn van hen liggen over elkander op
den weg te spartelen. Hallo, kijk uit!" En Praatzieke
Pete bukte zich diep over zijn paard, toen een kogel
over zijn hoofd floot. Er volgde er nog een, en nog een,
en kreten van wraakneming en lieflijke verwenschingen
werden gehoord.
„Zij komen op ons af," riep Pete, en hij gaf zijn paard
een tik op de flank zoodat het snuivend voorwaarts
stoof. „Ik ga mijn wegF'Enhij verdweenin de duisternis.
„Wij gaan onzen weg ook," riep Frank hem na, de
klep openende en de klauw omlaag drukkende, toen er
meer kogels over hen heen vlogen. „Schiet eens terug,
Jack, en laat iedereen zoo diep mogelijk bukken."
Jack schoot zijn revolver af, met opzet hoog vurende.
Hij wenschte hun vervolgers slechts af te schrikken
en van hun verdere voornemens te doen afzien. Toen
scheen de wagen al zijn beweegkracht te verzamelen,
en was weldra buiten bereik. Eindelijk minderde
Frank, die gereden had zoo hard als de oude kast gaan
kon, ten gevolge waarvan zij allen als zakken door
elkander gerammeld waren, terwijl de auto over den
oneffen weg voorthobbelde, zijn vaart, en ging tot
een meer gematigden gang over.
„Iemand gewond?" vroeg hij. Mij hebben zij niet
geraakt."
„Geen schram," antwoordde Mijnheer Temple.
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„Maar waarachtig!" riep Frank opeens, toen hij.
bemerkte dat Remedios niet langer op de kap zat,
„wij hebben onzen passagier verloren."
„Ik ben blij dat wij hem kwijt zijn," zeide Bob.
»Hij moet afgeworpen zijn, toen wij dien anderen
auto aanreden," was de meening van Jack.
„Of hij is er af gesprongen zoodra hij zijn kans schoon
zag," bracht Mijnheer Temple in het midden.
Op een vraag van Frank omtrent den te volgen weg
naar, en den afstand van het kampement, gaf Jack
ten antwoord dat de weg zich recht voor hen uit
strekte, zonder zijwegen die er op uit kwamen, en
dat het kampement nog slechts een paar mijlen ver
der gelegen was.
„Zeg eens, Jack," vroeg Bob lachende, „was dat
een eere-comité, waarmede je ons een heuglijke ont
vangst bereiden wilde?"
„Ja," ging Frank op zijn scherts verder in, „wat had
je anders gedacht? Dat hij een heele Wild-West film
in elkander gezet zou hebben voor een paar kersversche
groenen uit New-York. ?"
„Jack lachte. „Loop naar je grootje", zeide hij.
„Het kwam mij eerder voor alsof die grasgroene lui
uit het Oosten iets voor de bandieten op touw gezet
hadden."
Daar de blijdschap over den goeden afloop van hun
avontuur groot was, stemde iedereen met het lachen
in, en verscheidene minuten uitte hun vroolijke stem
ming zich in aardigheden, die zij elkander over en weer
toekaatsten. Toen doemde een van in de zon gedroogde
steenen opgetrokken ranch voor hen op, een in de
laagte gelegen gebouw met vier of vijf kamers, een
breede veranda met vuilen vloer, langs de geheele
lengte. De kamers kwamen met een afzonderlijke deur
op deze uit. Achter het huis bevonden zich een groep
in het donker gehulde gebouwen en een corral. Terzijde
en op eenigen afstand was een laag, getimmerd ge-
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bouwt je opgericht alsmede een hoogen mast van
vlechtwerk met antenne, en de vrienden slaakten uit
roepen van verrukking, toen zij begrepen wat dit was.
„Daar is zeker het radio-telefoon-station, hé, Jack?"
Frank stuurde den auto tot bij de veranda, en hen
hoorende naderen, opende Praatzieke Pete de keuken
deur en trad hij te voorschijn, een lepel in de hand. Het
lamplicht stroomde door de geopende deur achter hem
naar buiten en de reukorganen van de jongens werden
aangenaam geprikkeld door den geur van spijzen.
„Kom en haal het," riep hij met luidklinkende stem.
„Wat zou hij bedoelen, Jack?" vroeg Bob.
„Ik hoop dat hij het eten bedoelt," zeide Frank, begeerig den neus opsnuivende.
„Dat doet hij ook," lachte Jack. „Met deze woorden
kondigen de koks in de veekampen aan dat het eten
gereed is, zooals ik ondervonden heb. En Praatzieke
Pete is een gewezen veedrijver."
„Welnu, breng mij er heen," zeide Frank, en allen
volgden Jack naar binnen.

HOOFDSTUK XI.
JACK KAN DEN SLAAP NIET VATTEN.

„Komaan, jongens, laat ons nu eens overleggen
hoe wij er voorstaan," sprak Mijnheer Temple, nadat
allen smakelijk, en onder druk, doch onsamenhangend
gekout, genoten hadden van een verrassend goeden
maaltijd, bestaande uit varkensvleesch met boonen,
gekookte aardappelen, versche tomaten en salade,
broodpudding en koffie. Onder het spreken had hij zijn
stoel achteruit geschoven en een sigaar aangestoken.
„Om te beginnen," ging hij voort, „moeten wij de
ontvoering van Mijnheer Hampton eens bespreken en
overleggen wat in die zaak te doen valt en welke
stappen wij dienen te nemen. Dan is die reeks geheim
zinnige voorvallen aan de beurt, die alle met de hoofd
zaak in verband staan, indien wij de oplossing kunnen
vinden.
„Daar hebben wij bijvoorbeeld, dien kerel, Remedios. Vermoedelijk staat hij in verstandhouding met de
Mexicaansche bandieten die ons aanvielen, en hem was
de rol toebedeeld om een defect aan den auto te ver
oorzaken, opdat zij ons des te gemakkelijker konden
aanvallen. En wie waren nu die bandieten, en wat
wilden zij van ons? Was het hun eenvoudig er om
te doen ons van ons geld te berooven, of lag hun be
weegreden dieper? Was het een deel van het komplot
tegen onze petroleum-belangen?"
Hij hield op om een trek aan zijn sigaar te doen, die
bijna uitgegaan was. De drie vrienden hadden hem met
open ooren aangehoord. Jack Hampton antwoordde
hem. Reeds vroeger had Mijnheer Temple ter wille
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van Jack nog eens nader uitgelegd, dat volgens zijn
meening een groep Mexicaansche opstandelingen de
bedrijvers waren van alle aanslagen waarvan zij het
slachtoffer geweest waren, en wel in de hoop een minder
goede verstandhouding tusschen Mexico en de Vereenigde Staten te verwekken, waardoor de positie van
President Obregon in gevaar zou worden gebracht.
„Mijnheer Temple," zeide Jack, zich tot hem overbuigende, „ik geloof niet dat het deze bandieten om
geld te doen was. Viel het u allen niet als vreemd op,
dat zij in een auto zaten? Nu, mij wel. De bandieten
aan de grens rijden gewoonlijk te paard. Deze mannen
daarentegen, hadden een auto met veel paardekracht.
Neen, die aanval geschiedde volgens een weloverlegd
plan. En weet u wat ik geloof dat hun doel was? Om
u gevangen te nemen."
Bob en Frank, die hun ellebogen op de tafel lieten
rusten, richtten zich verrast op. Mijnheer Temple
evenwel, gaf geen blijken van verrassing, doch keek
alleen zeer ernstig.
„Gaat u eens na," vervolgde Jack, „u is een rijk
Amerikaan van invloed. Zij hebben zich reeds meester
gemaakt van vader. Wanneer zij u nu ook in handen
hadden, zou er te Washington, de hoofdstad des lands,
stellig eenige opschudding ontstaan, en President Obre
gon, van Mexico, zou daardoor in het nauw gebracht
kunnen worden. Misschien zou er een nieuwe straf
expeditie naar Mexico gezonden worden, zooals die
van Generaal Pershing, ten tijde van Carranza, na
den strooptocht van Villa naar Columbus, in NieuwMexico. Ten minste, iets dergelijks zouden zij verwach
ten, vermoed ik."
Mijnheer Temple knikte, doch zeide niets.
„Maar, Jack," merkte Frank op, „indien je veron
derstelling juist is, moeten die kerels vooraf van onze
komst geweten hebben."
„Ja," antwoordde Jack, „en dat is juist het onbe
grijpelijke er van."
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„Wist nog iemand anders hier, dat wij komen zou
den?" vroeg Bob, voor de eerste maal sprekende.
„Ja zeker," zeide Jack. „Praatziekte Pete wist het.
En Rollins, vaders assistent. Doch den eersten hebt
gij ontmoet, en ge hebt ondervonden dat hij te ver
trouwen is. Wat Rollins aangaat, van hem weet ik
niet veel. Hij is een zonderling, in zich zeiven gekeerd
mensch. Hij is vanavond niet hier, omdat hij vanmor
gen vroeg op reis gegaan is voor een bezoek voor
zaken aan iemand, die ongeveer twintig mijlen verder
woont. Hij zeide dat hij misschien vanavond terug zou
zijn. Doch vader stelt vertrouwen in hem, dat weet ik."
„Dan, Jack, moeten wij nog iets anders overwegen,"
hernam Bob. „En dat is: heeft iemand van je vijanden
— want zoo mogen wij hen gerust noemen, geloof ik —
je misschien afgeluisterd, terwijl je draadloos met ons
sprak?"
„Met al die amateur-ontvangst-stations tegenwoordig
is het natuurlijk vrij ondoenlijk volstrekte geheim
houding te verkrijgen," antwoordde Jack. Doch, ten
eerste, heeft de Regeering, na die Conferentie te Was
hington, het gebruik van zekere golflengten beperkt.
Nu hebben wij een bizondere vergunning voor een golf
lengte van 1.800 meter, en ik geloof dat er zeer wei
nigen zijn — in deze streken ten minste — die onze
gesprekken zouden kunnen onderscheppen. En voorts
bij het beraadslagen over je komst, gebruikten wii onzen
code."
„Neen, dat heb je verkeerd," viel Bob in. „Je ge
bruikte den code toen je ons telegrafeerde dat je vader
ontvoerd was. Doch, naar ik mij herinner, spraken wij
radio-telefonisch na de lezing van je telegram, en wij
waren zóó opgewonden, dat wij in het geheel niet aan
den code dachten."
Frank knikte ten teeken van toestemming. „Dat is
waar ook," zeide hij. „Doch in ieder geval, wij dachten
er in het geheel niet aan er een geheim van te maken.
Misschien heeft je kok — Pete — zich in de stad on-
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willekeurig iets laten ontvallen. Of het is op andere
wijze uitgelekt."
„Ja, dat geloof ik eigenlijk ook," hernam Jack, van
het onderwerp afstappende. „Doch nu is de vraag,
wat moeten wij doen? Zullen wij den sheriff over dien
aanval van vanavond en over Remedios telefoneeren ?
En — wat zullen wij doen ten opzichte van vader?"
Mijnheer Temple, die gedurende het geheele gesprek
peinzend had zitten rooken en het hoofd op zijn borst
had laten zakken, keek nu op en schudde ontkennend
het hoofd.
„Laat ons den sheriff er niet mede in kennis stellen,"
zeide hij. „Vanaf het oogenblik waarin wij de autori
teiten er bij halen, loopen wij gevaar dat onze geheele
geschiedenis bekend zal worden. Dan zal het doel,
waarnaar deze geheimzinnige vijanden van ons stre
ven, bereikt zijn. Dat wil zeggen, de Regeering zal in
de zaak gemoeid worden.
„Wat nu je vader betreft, Jack," en Mijnheer Temple
hield een oogenblik op, „welnu, wij zullen die zaak eens
terdege moeten overdenken, alvorens in die richting
iets te ondernemen. Ten eerste, zooals ik reeds eerder
opmerkte, geloof ik dat zij hem ontvoerden met het
doel tusschen Mexico en de Vereenigde Staten een ge
spannen verhouding te verwekken. En zie, nu komt
er een brief van zijn ontvoerders, waarin zij ons vragen
voor zijn bevrijding een losprijs van honderdduizend
dollars te betalen. Hoe klopt dat met mijn theorie?
„Welnu dan, wanneer wij ons tot Washington wenden
en onze Regeering verzoeken de bevrijding van Mijn
heer Hampton te bewerken, dan gaan de poppen zeker
aan het dansen. En dat is, indien ik het wel heb, juist
hetgeen onze vijanden verlangen. Indien het hen
werkelijk om een losprijs te doen was, en zij geen ander
doel beoogden, zouden zij waarschijnlijk niet zulk een
kolossale som geeischt hebben, en ons evenmin twee
weken gelaten hebben om aan hun eisch te voldoen.
Neen, ik ben overtuigd, dat zij hopen dat wij ons tot
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Washington zullen wenden en de kat de bel aanbinden.
En daarom, is dat juist hetgeen wij tot het laatste
moeten nalaten."
„Maar bedenkt u eens, Mijnheer Temple," zeide Jack
zenuwachtig en met een lichte trilling in zijn stem, „het
geldt mijn vader."
„Jack, jongen, dat weet ik," antwoordde Mijnheer
Temple op een toon van medegevoelen, „en ik weet
ook waaraan je denkt. Je denkt: mijn vader wordt
gevangen gehouden en slecht behandeld. En je zegt
tot jezelven: terwijl wij tijd laten verloren gaan door
ons niet tot de Regeering te wenden, kan hem iets
vreeselijks overkomen. Heb ik geen gelijk?"
Jack scheen een brok die hem in de keel zat, in te
slikken en wendde het hoofd af. „Zoo eenigszins,"
zeide hij met gesmoorde stem.
De oudere man plaatste een hand op zijn schouder.
„Maak je niet te zeer ongerust, kerel," sprak hij.
„Wij zullen ons tot Washington wenden, en alles op
haren en snaren zetten, indien dat de eenige manier
is om je vader aan je terug te geven. Doch wij mogen
niet te overhaast handelen. Laat ons nu naar binnen
gaan, want wij hebben een goede nachtrust noodig.
En morgenochtend zullen wij een vast besluit nemen.
Het was laat geworden, en Bob en Frank verlang
den niets liever dan te doen hetgeen Mijnheer Temple
voorgesteld had. Tegen wil en dank, gaf ook Jack toe,
hoewel de spanning van de laatste dagen, die hij alleen
te verduren gehad had, haar invloed op hem begon
te laten gelden en hem tot onmiddellijk handelen
aanspoorde. Hij wees den anderen hun kamers; Bob
en Mijnheer Temple zouden in de kamer van Mijnheer
Hampton slapen, terwijl Frank die van Jack met
dezen zou deelen.
Nadat Frank zich uitgekleed en als een blok in bed
had laten vallen, want hij was zoo doodop, naar hij
zeide, dat hij zijn oogen niet langer open kon houden,
trad Jack naar buiten en stond op de veranda de ster-
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ren te beschouwen. Na eenige minuten tegen een stijl
geleund en zijn hersens tot in het oneindige met de
vooi vallen van de laatste paar dagen gepijnigd te
hebben, voelde hij den lust in zich opkomen eens naar
het radio-telefoon-station te loopen en een praatje
te maken met den bewaker, een gewezen cowboy, wien
men dezen post opgedragen had, sedert den aanval
van de drie Mexicanen, aan het begin van dit verhaal.
Zijn handen in zijn zakken, het hoofd in gedachten
(liep op de borst gezonken, liep hij onhoorbaar over
het hard vastgetrapte zand.

HOOFDSTUK XII.
JACK SNAPT EEN VERRADER.

Bij het gebouwtje van het radio-telefoon-station
stonden twee gedaanten. Het station was geheel
gelijk aan het andere station van Mijnheer Hampton
op Long Island, reeds eerder door ons beschreven.
De beide mannen waren fluisterend in zulk een ern
stig gesprek verdiept, dat zij het onhoorbaar naderen
van Jack niet opmerkten.
Het zachte gesis van hun gefluister, dat de ooren van
Jack bereikte, juist toen hij op het punt stond naar de
deur te loopen, wekte Jack uit zijn overpeinzingen.
Het gebeurde in de laatste dagen was oorzaak dat zijn
kwade vermoedens terstond wakker geschud werden,
en hij bleef stilstaan. Zooveel is zeker, dat hij, na met
iedere zenuw gespannen, een oogenblik daar gestaan
te hebben, de overtuiging kreeg van niet gezien te zijn,
en nu liep hij behoedzaam terug, tot hij bij de achter
zijde van het station gekomen was.
Wie waren die twee mannen? Wat hadden zij met
elkander fluisterend te bespreken ? Tegen den wand van
het gebouwtje aangedrukt, dacht Jack vlug na. Een
van de twee moest de bewaker zijn. Misschien was de
ander de dagwaker. Zoo ja, bedacht Jack, dan had
misschien eenige nieuw gevaar gedreigd, en had de
nachtwaker zijn dag-collega geroepen om hem bij te
staan. Dit zou dan tevens verklaren waarom zij fluis
terden, in plaats van overluid met elkander te spreken.
Deze verklaring kwam Jack zóó aannemelijk voor,
dat hij besloot naar de mannen toe te gaan en hun
te vragen welk gevaar dreigde. De voorzichtigheid even-
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wel, gebood hem eerst nog eens goed om een hoekje te
gluren alvorens hij zich vertoonde. En het volgende
oogenblik was hij dankbaar deze voorzorg genomen te
hebben. Want, terwijl hij gluurde, had een van de beide
mannen een lucifer aangestreken, die hij in de holte,
door zijn beide handen gevormd, tegen een sigaret
hield, en Jack herkende — Remedios.
Zijn hoofd snel terugtrekkende, leunde Jack tegen
den wand, trachtende zijn gedachten te verzamelen.
Wat voerde Remedios daar uit? Nog slechts weinige
uren geleden had hij het plan van den verraderlijken
Mexicaanschen chauffeur hem en zijn vrienden aan
den vijand over te leveren, verijdeld. Was Tom, de
gewezen cowboy, thans bewaker van het radio-station,
eveneens een verrader? Jack kon het niet gelooven.
Van den anderen kant hoorde hij voetstappen na
deren. Jack keek wild in het rond. Dichtbij was ner
gens een beschutting waarheen hij kon vluchten.
Hij trok zijn revolver, strekte zich langs den wand
plat op den grond uit, en wachtte.
Twee mannen verschenen, doch in plaats van den
hoek om te slaan, liepen zij rechtuit. Zij voerden een
ernstig gesprek, doch op gedempten toon. Zij zagen
hem niet.
Jack onderdrukte een uitroep. De man, die Remedios
vergezelde, was Rollins, de vertrouwde assistent van
zijn vader. Bij deze ontdekking was Jack zóó ont
hutst, dat hij zelfs geen moeite deed om af te luisteren
wat zij bespraken. In een oogwenk waren zij buiten
zijn gehoor.
Trillend van woede over dit bewijs van verraad van
de zijde van Rollins,stond Jack van den grond op. Hij
zou de beide samenzweerders besluipen. Toen kwam
plotseling een ander denkbeeld bij hem op. Wat deden
zij bij het radiotelefoon-station? Misschien hadden zij
het, wegens hun eigen redenen, onklaar, of misschien
geheel onbruikbaar gemaakt. Hij besloot te onderzoe
ken.
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Rollins en Remedios waren thans uit het gezicht,
in de richting van de voorzijde van het woonhuis. Mis
schien bezat Rollins de brutaliteit den ander mede te
nemen naar zijn kamer, die evenals de andere kamer
vrij op de veranda uitkwam. Zoo ja, dan kon Jack hen
later overvallen. Hij zou beginnen met de telefoon
installatie te onderzoeken.
Vlug doorloopende, naderde hij de deur van het sta
tion. Binnenin brandde een electrisch licht. De bewa
ker, Tom, sprong uit den stoel waarin hij had zitten
lezen, want hij had iemand hooren naderen. Hij had
zijn hand reeds aan de revolver, die van zijn zijde af
hing gebracht, doch zijn bezoeker herkennende, liet
hij zijn hand weer zakken.
„O, ben jij het, Jack," zeide hij, dezen gemeenzaam
aansprekende, want tusschen het tweetal was een
warme vriendschap ontstaan. „Ik dacht dat zoo'n
„Vetkees" er aankwam."
„Tom," zeide Jack, zonder eenigen omhaal van woor
den, en in toon en houding zijn opgewondenheid ver
radende, „wat deed Mijnheer Rollins hier? En wie had
hij bij zich?"
Weliswaar wist Jack wie de ander geweest was.
Doch welk een vriend Tom ook van hem was, hij
wenschte hem op de proef te stellen. De omstandigheden
waren zeker verdacht.
„Ik heb geen ander gezien," antwoordde Tom. „Hij
bleef buiten staan. Mijnheer Rollins zeide dat het een
van de boorlieden was. Mijnheer Rollins trad het sta
tion binnen." Tom wees naar het vertrek, waar zich,
achter een gesloten deur, de radio-telefoon-installatie
bevond. „Verzocht mij de dynamo aan te zetten voor
de noodige kracht om te spreken."
„En met wie moest hij spreken?"
„Dat weet ik niet," zeide Tom. „Hoe zou ik?"
„Hoe lang [bleef hij daar binnen?"
„Och, een vijftien, twintig minuten zoowat. Mis
schien een half uur. Waarom, Jack? Iets niet in orde?"
6
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„Ja, Tom, iets niet in orde," antwoordde Jack. „Kan
ik je vertrouwen?"
Tom keek beleedigd.
„Dat moet jezelf beoordeelen."
„Neem mij niet kwalijk, Tom," hernam Jack. „Doch
na hetgeen ik zooeven gezien heb, weet ik niet wie ik
moet vertrouwen, Ja, ik geloof, dat ik staat op je kan
maken, Tom. Ik zal het je zeggen. Doch wacht even."
Hij liep naar de deur en keek naar buiten. Er was
niemand te zien.
„Tom," zeide hij, toen hij teruggeloopen was, „ik
zal je in mijn vertrouwen nemen. Luister dus."
In zoo weinig woorden mogelijk, deelde hij hem hun
avonturen van dien dag mede, en de rol, daarbij door
Remedios gespeeld. Toen vertelde hij dat hij in den
metgezel van Mijnheer Rollins, den Mexicaanschen
chauffeur herkend had.
„Wat maakje dus daaruit op?" vroeg hij vervolgens.
„Dat er verraad in het spel is," verklaarde Tom zon
der bedenken. „Maar wie zou dat van Mijnheer Rollins
gedacht hebben?"
Zij keken elkander met verbaasde oogen aan.
„Ik wilde dat ik wist met wie hij draadloos gespro
ken heeft en wat hij sprak," merkte Jack op.
„Had ik maar geluisterd," zeide Tom vol berouw.
Beiden stonden zwijgend. Eensklaps werd de nach
telijke stilte door een hevig geknetter verbroken.
Jack was naar de deur gesneld.
„De rammelkast van Remedios," riep hij zijn met
gezel toe. „Geen andere kar in de wereld maakt zulk
een spektakel."
Toen hij uit het station naar buiten getreden was,
hoorde men den auto reeds kuchende langs den een
zamen weg naar Ransome tuffen.
„Te laat," zeide Jack spijtig. „Hij is weg. Ik had
hen samen moeten overvallen."
Hij dacht een oogenblik na, en keerde zich tot den
ander.
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„Hoor eens, Tom," zeide hij. „Geen woord over dit
alles. Ik denk Rollins niet te laten bemerken dat ik hem
verdenk, maar er eerst met mijn vrienden over te spre
ken. En komt hij hier terug om te spreken, luister dan
af wat hij zegt en bericht het mij."
„Ik zal het doen," zeide de forsche gewezen cowboy.
Toen eensklaps op een nieuw denkbeeld komende:
„Maar hoe met mijn maat, Dave? Hij houdt hier over
dag de wacht. Hij zal het ook moeten weten."
„Ik ken Dave niet zoo goed als ik jou ken," ant
woordde Jack. „Maar hij dient zeker op de hoogte te
zijn, opdat hij ook een oog in 't zeil kan houden. Is
hij te vertrouwen?"
„Je kunt op Dave vertrouwen," zeide Tom. „Wij
zijn al jaren vrienden. Die krombeenige zoon van Satan
en ik, hebben in onzen tijd samen heel wat meegemaakt.
Moet er geschoten worden, reken dan op ons. Je weet
hoe ik schieten kan."
„Ik denk van wel," hernam Jack, „je hebt het me
zelf geleerd."
„Welnu, dan zal ik Dave in het geheim nemen."
„Goed," zeide Jack, en hij sloeg de richting van het
huis in. „Goeden nacht."
Onderweg naar het woonhuis keerde hij evenwel
om en kwam terug.
„Rollins mag niet weten dat ik hier was," zeide
hij.
„Van mij zal hij het niet hooren," stelde Tom hem
gerust.
Toen hij bij de ranch gekomen was, trof Jack Mijn
heer Temple, Bob en Frank in hun nachtkleeding
op de veranda aan. Rollins was daar ook en had zich
zelf bekend gemaakt. Alle vier bespraken zij druk
het wegrijden van den auto.
„Je weet hoe vast ik slaap," zeide Bob. „Doch hij
maakte zulk een ontzettend spektakel, dat zelfs ik
er wakker van werd."
„Waar ben je geweest, Jack?" vroeg Frank. „Kijk,
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je bent niet eens uitgekleed. Ik dacht dat je dat gelijk
met mij gedaan had. Maar ik had zoo'n slaap, dat het
mij in het geheel niet opviel dat je er niet was, toen ik
uit mijn bed kroop."
Jack voelde de oogen van Mijnheer Rollins op zich
rusten. Dit stelde hem niet op zijn gemak.
„Och, ik kon den slaap niet vatten," zeide hij. „Daar
om ging ik vóór ik goed en wel naar bed ging, buiten
nog eens wat rondloopen."
„En welken kant zijt ge uitgegaan?" vroeg Rollins
snel.
Jack had het land aan liegen, doch overwoog dat
het niet verstandig zou zijn in dit geval voor de volle
waarheid uit te komen. Gelukkig was hij, na het station
verlaten te hebben, ongeveer in een kring geloopen,
zoodat hij de huis uit een bijna tegenovergestelde
richting genaderd was.
„Dien kant uit," zeide Jack daarom, in de richting
wijzende vanwaar hij gekomen was. „Daar bevindt
zich een kleine hoogte, maar bij dit zwakke licht van
de maan valt er niet veel te zien, dus keerde ik terug.
Toen hoorde ik die kar wegrijden."
„Zou die schavuit Remedios zelf hier geweest en weg
gereden zijn ?" vroeg Frank.
„Als hij het was, dan was het verduiveld brutaal,"
zeide Bob.
Jack merkte op dat terwijl Rollins hem nauwkeurig
in het oog hield, Mijnheer Temple, die tijdens het ge
sprek geen woord gezegd had, Rollins opmerkzaam be
studeerde.
„O, het kan best Remedios geweest zijn," zeide Jack
op den man af. „Zag iemand hem van dicht genoeg
bij om hem te herkennen ? Wie kwam het eerst buiten ?
Zaagt gij hem ook, Mijnheer Rollins ? U moet pas thuis
gekomen zijn, gij zijt nog geheel gekleed, zie ik."
„Ja, ik had mijn paard in den corral gebracht," ant
woordde Rollins kalm, „en liep naar het huis, toen ik
den auto hoorde. Ik ging eens kijken wie die late be-
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zoeker zijn kon, doch zag den auto juist verdwijnen.
Het spreekt van zelf dat ik niets wist van hetgeen je
vandaag overkomen is, tot deze heeren naar buiten
kwamen. Wij stelden ons aan elkander voor en een na
dere verklaring volgde.

HOOFDSTUK XIII.
HET NET SLUIT ZICH DICHTER.

Deze leugen als een koe, van de zijde van Rollins,
schonk Jack de overtuiging dat de man in het tegen
hen gesmeede komplot betrokken was. Gloeiend van
verontwaardiging, wilde hij Rollins het masker af
rukken, doch met een poging tot zelfbeheersching
drong hij de heftige woorden die hem op de lippen
lagen terug, en hield zich kalm, zonder dat zijn gezicht
verried wat er in zijn binnenste omging.
Doch het viel hem zwaar. Gelukkig kwamen de an
deren hem te hulp. Frank begon in zijn pyjama te
rillen en maakte de anderen opmerkzaam dat de nacht
lucht kil was.
„Ja," zeide Jack, slechts al te gaarne tot een ander
onderwerp overgaande, „al is het hier overdag nog zoo
warm, de nachten zijn altijd frisch. Laat ons naar bin
nen gaan."
Allen begaven zich naar de woonkamer, die tevens tot
eetkamer diende. In den grooten haard had Pete blok
ken hout gereed gelegd, opdat zij het vuur des morgens
vroeg slechts behoefden aan te steken. De babbelzuchtige kok sliep in een loods op eenigen afstand, in
tegenovergestelde richting van het radio-station. Ter
wijl de anderen dekens van hun bed naar de woonkamer
sleepten, of deze op de wijze van de Indianen om de
schouders geslagen hadden, hield Jack een lucifer bij
het hout, en weldra knapte er een vroolijk vuurtje.
Vermoeienis voorwendende, had Rollins deze uit
vlucht gaarne te baat genomen om zich te verwijderen,
doch Mijnheer Temple hield hem op.
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„Nu wij hier allen bij elkander zijn," zeide deze, „zal
het de zaak geen kwaad doen, en misschien helpen,
wanneer wij haar eens bepraten."
Van uit zijn stoel bij het vuur keek Mijnheer Temple,
Rollins, die ter zijde van den haard met zijn gezicht
in de schaduw stond, vragend aan. Deze laatste zeide
niets. Jack liet zijn hersens snel werken. Was het ver
standig van Mijnheer Temple, die met de dubbelhar
tigheid van Rollins onbekend was, de zaak met dezen
te bespreken? Hij oordeelde van niet. Hij bukte zich
om wat meer hout op het vuur te werpen, en zonder
zich op te richten, opperde hij iets om het te belet
ten.
„Mijnheer Rollins moet zeer vermoeid zijn," zeide
hij, blij dat zijn gezicht afgewend was, omdat zijn
oogen, die van woede flikkerden, hem anders verraden
zouden hebben. „En wij hebben allen een vermoeienden
dag achter den rug. Zouden wij dus de bespreking niet
liever tot morgen uitstellen?"
Rollins ging gretig hierop in, en Jack meende uit
zijn stem op te maken dat hem een steen van het hart
gewenteld was.
„Ja," zeide hij, „dat zou veel beter zijn. Ik ben erg
moe, zooals Jack zegt. Ik ga dus maar naar bed. Goe
den nacht. Ik zie u morgen wel aan het ontbijt en dan
spreken wij verder."
Hij reikte Mijnheer Temple de hand en met een
hoofdknik tegen Bob en Frank, verliet Rollins de
kamer. Een oogenblik later stond Jack op en volgde
snel doch zwijgend naar de deur, die op de veranda
uitkwam. Hij keek voorzichtig om den hoek en over
tuigde zich dat Rollins naar zijn eigen kamer gegaan
was. Toen kwam hij terug.
De anderen zagen hem met verwondering aan, want
zij begrepen deze handelwijze van hem niet.
Voor het vuur neergehurkt en zijn oogen op de deur
gericht, opdat hij zou kunnen zwijgen zoodra zij gestoord
werden, en terwijl de anderen hun stoelen dicht bij hem
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schoven, vertelde Jack met gedempte stem zijn ont
dekkingen van zooeven.
Toen hij zoover gekomen was dat Rollins draadloos
getelefoneerd had, slaakte Frank een uitroep.
„Op die manier is ook aan den vijand bericht, welk
uur wij zouden aankomen."
Jack schudde het hoofd.
„Neen," zeide hij, „al hetgeen Rollins daartoe te
verrichten had, was Remedios te waarschuwen. Deze
laatste kon de mannen waarschuwen, die den aanval
op ons moesten doen."
„Maar wie zou hij dan getelefoneerd hebben?"
Jack stond weer op, ging naar de deur en keek
naar buiten. Geen teeken van leven. Hij kwam terug,
en zijn plaats weer innemende, ging hij zachtjes voort:
„Dat heb ik mij ook afgevraagd. Ik heb er over nage
dacht, en meen het antwoord gevonden te hebben.
Hij heeft óf draadloos getelefoneerd naar de ranch
van Calomares in Oud-Mexico, waar vader waar
schijnlijk gevangen gehouden wordt, óf hij zond een
boodschap aan die lui die onze vliegmachine stalen."
Bob, de strijdlustige, liet een dof gebrom hooren.
„De ellendeling," mompelde hij. „Ik ga naar hem toe
en wij zullen het uit hem krijgen."
Hij was half uit zijn stoel opgestaan, doch zijn
vader drukte hem neer.
„Ik neem het je niet kwalijk Bob," zeide Jack,
grijnslachende. „Wat zou ik het graag zelf doen!
Maar ik geloof dat wij er meer bij zullen winnen wan
neer wij Rollins in het oog houden — ten minste, tot
wij wijzer geworden zijn."
„Wanneer wij hem thans onder handen namen, zou
hij er zich misschien uit kunnen liegen," merkte Frank
op.
„Doch hij zou niet kunnen ontkennen dat hij in ge
zelschap van Remedios gezien was," zeide Bob. „Of
het gebruiken van de draadlooze telefoon."
„Frank heeft toch gelijk," verklaarde Jack. „Rollins
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zou met een alibi aankomen, en het eenige gevolg zou
zijn, dat hij voortaan op zijn hoede zou wezen."
Mijnheer Temple had diep zitten nadenken. Thans
kwam hij tusschenbeide.
„Jack heeft het waarschijnlijk bij het rechte einde,
wie de persoon is, met wien Rollins zich draad-loos
in verbinding gesteld heeft," sprak hij. „Waarschijnlijk
is die hoeve van Calomares het hoofdkwartier waar
de Mexicaansche rebellen hun plannen jegens ons uit
broeden. Heeft Rollins met die hoeve gesproken,
dan heeft hij misschien gerapporteerd hetgeen hij van
daag gedaan heeft. Sprak hij daarentegen met het
vliegtuig, dan wordt het geval ernstiger. Misschien
doen zij vannacht nog iets, of vallen zij ons opnieuw
aan."
„Wel sakkerloot!" gromde Bob, „doen die schavuiten
dan nooit een oog dicht? Maar geloof mij, indien ik
dien schurk die mijn vliegtuig stal te pakken krijg,
zal ik hem leeren."
„Kom, kom, Bob, je zou hem toch geen pijn willen
doen?" schertste Jack.
„Hm!" Dat was alles wat Bob antwoordde. Maar
het zeide veel.
„Ik zou hem ook geen leed doen," zeide Frank. „Ik
zou de punten van zijn Keizerssnor alleen zoo hard
naar beneden trekken dat zij nooit meer recht naar
boven zouden staan."
Bob en Frank, de eigenaars van het vliegtuig, lachten
elkander toe.
„Komaan, jongens," hernam Jack. „Wij moeten
eindelijk gaan slapen. Ik stel echter voor, dat wij van
nacht om beurten de wacht houden. Het is tamelijk
laat, omstreeks middernacht, zoodat wanneer wij jon
gens, ieder telkens twee uur op wacht trekken, wij den
nacht vrij aardig door zullen komen zonder Mijnheer
Temple van zijn nachtrust te berooven."
Deze laatste evenwel, gaf te kennen dat hij evengoed
kon waken als ieder van hen, doch de jongens wilden
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er niet van hooren. Eindelijk kwamen zij overeen
dat Jack de eerste twee uren wakker zou blijven, Bob
zou hem aflossen, en vervolgens Frank dezen. De
schildwacht zou in zijn slaapkamer vlak bij de deur
naar de veranda gaan zitten, met de revolver van
Jack. Daar de slaapkamers aan elkander grensden,
en die van Rollins de laatste van het huis was, zouden
zij ook deze gemakkelijk kunnen bewaken.
De nacht verliep echter, zonder dat er iets voorviel.
Er was vooraf afgesproken dat na het eindigen van
de wacht van Frank, te 6 uur, verder de wacht houden
onnoodig was. Alsdan zou Pete opgestaan en druk
bezig zijn met zijn ochtendarbeid, en de petroleumboorders zouden ook reeds bij de hand zijn. Toen
hij dan ook de deur gegrendeld had, een voorzorg, die
Bob ook genomen had in de kamer die hij met zijn
vader deelde, ging hij naar bed, zonder Jack opnieuw
te wekken.
Door de reis van den vorigen dag, den aanval en de
latere gebeurtenissen, doodelijk vermoeid, sliepen zij
allen vast, en Pete liet hen slapen. Het was bijna 10
uur, toen Jack wakker werd. Hij wekte de anderen,
en weldra waren allen gekleed en gereed voor hetgeen
de nieuwe dag zou brengen.
Jack was het eerst aangekleed. Hij trof Peter in
de keuken bezig met het schillen van aardappelen, en
vroeg of zij konden ontbijten.
„Dat zou ik denken," antwoordde Pete. „Het is al
klaar. Lekkere versche eieren met ham, en koffie. Hoe
zou dat smaken ?"
„Heerlijk. Heb je Mijnheer Rollins vanmorgen al
gezien?"
„Jawel. Hij moest vroeg zijn ontbijt hebben. Hij liet
een boodschap achter dat hij naar Bron No. 2 ging,
waar zij al zoo lang aan het boren zijn en nog geen
petroleum gevonden hebben, en dat hij later op den
dag terug zou komen. Hij heeft twee boorlieden met
zich medegenomen."
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„Weet je dat Remedios zich vannacht hier vertoond
heeft en er met zijn oude kast vlak voor onzen neus
vandoor ging?" vroeg Jack.
„Deed hij dat waarachtig?" Praatzieke Pete liet
zijn aardappelmesje uit de hand vallen en staarde den
ander met open mond aan.
„Ja, hij deed het waarachtig," zeide Jack, en wilde
vertrekken.
Doch Pete sprong op, in zijn haast de braadpan
bijna omver werpende, en vroeg Jack even te wach
ten. Hij veegde zijn handen af aan een groot blauw
voorschoot, trok een lade van de keukentafel open,
en nam er een platte blauwe enveloppe uit, die hij
Jack overhandigde.
„Ik had het bijna vergeten," zeide hij. „Toen u mij
van dien schurk van een „Vetkees" vertelde, dacht ik
om niets anders meer. Ik word oud en vergeetachtig,
denk ik. Op een goeden dag zal ik mijn hoofd nog ver
geten".
Hij zou nog een tijd lang aldus voortgerammeld
hebben, maar Jack viel hem in de rede. Hij had de
enveloppe nieuwsgierig in zijn handen rondgedraaid.
Er stond geen adres of iets op geschreven, en was
verzegeld.
„Hoe kom je daaraan, Pete?" vroeg Jack.
„O, dat is iets wat Mijnheer Rollins bij zijn ontbijt
uit zijn zak moet hebben laten vallen. Toen hij reeds
vertrokken was, vond ik het naast zijn stoel op den
grond. Wilt gij het hem geven?"
„Goed, hoor!"
Jack ging naar zijn metgezellen terug.
„Hebben wij eenig recht haar te openen?" zeide hij,
na verteld te hebben hoe hij aan de enveloppe kwam.
„Ik voor mij, geloof van wel. Zij kan iets bevatten,
dat voor ons van waarde is."
„Je hebt gelijk, Jack," zeide Mijnheer Temple. „Ik
ben aandeelhouder in deze petroleum-onderneming,
en wanneer een van onze vertrouwde beamten een
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schurk blijkt te zijn, hebben wij recht om het zeker
te weten. Geef mij de enveloppe. Ik neem alle verant
woordelijkheid op mij."
Terwijl de anderen toekeken, sneed Mijnheer Temple
de enveloppe met een mes open. Binnenin zaten ver
scheidene documenten en een brief. Mijnheer Temple
streek ze glad, wierp er een blik in, en sprong met
een uitroep overeind.
„Wel waarachtig, jongens!" riep hij uit. „Dit is van
belang. Het geluk is bepaald met ons."

HOOFDSTUK XIV.
DE SLEUTEL TOT HET RAADSEL.

„Wat is het?" riep Jack, naar voren dringende.
„Ja, zeg het ons!" riepen Bob en Frank uit één adem.
De drie jongens verdrongen zich rond Mijnheer
Temple, die den bundel documenten in de eene en
den brief in de andere hand hield. Hij las den brief.
„Jongens," zeide hij, „dit bewijst de medeplichtigheid
van Rollins aan een komplot tegen ons. Doch tevens
maakt het de zaak ingewikkelder en raadselachtiger."
„Hoe zoo, mijnheer?" vroeg Jack.
„Wel, ten eerste," antwoordde Mijnheer Temple,
den bundel papieren omhoog houdende, „heb ik hier
Mijnheer Hampton's eigen oorspronkelijke lijst van de
concessies, verleend aan de groep onafhankelijke petroleum-ondernemingen waartoe ik behoor en waarvan hij
in deze velden de vertegenwoordiger is."
„Is het een afschrift van de lijst, die ik terugkreeg
van den dief die haar uit het huis van Mijnheer Hampton op Long Island stal?" vroeg Bob.
„Neen," antwoordde Mijnheer Temple, glimlachende.
„Dit is het origineel. Die andere was de copie. En deze
brief is door Rollins geschreven aan iemand te NewYork, die een van de lagere beambten is van de Petro
leum Trust. Hij is te lang om aan jelui voor te lezen.
Doch ik maak er uit op, dat Rollins een spion is, in
dienst van dien beambte."
„Hoor eens, Vader," verklaarde Bob, „dat gaat te
hoog voor mijn verstand. Wanneer de Octopus ons al
dien last bezorgd heeft, waar blijven de Mexicanen
dan? En andersom?"
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„Dat bedacht ik juist ook, Bob, toen ik zeide dat dit
de zaak nog veel ingewikkelder maakte,," antwoordde
Mijnheer Temple.
„Ssst!" waarschuwde Jack, vanaf het venster waar
hij juist doorkeek. „Daar komt Mijnheer Rollins zelf
aan. En o, wat heeft hij een haast!"
Rollins was van zijn paard gesprongen en ging langs
de veranda naar zijn kamer. Zij hoorden hem de deur
dichtslaan, en geluiden van een haastig zoeken dron
gen tot hen door. Bij het venster verzameld, keken
Mijnheer Temple en de jongens elkander veelbeteekenend aan.
„Ontdekte de papieren verloren te hebben, en komt
nu zoeken," fluisterde Frank.
Een oogenblik later riep Rollins van om den hoek
van zijn kamerdeur om Pete. De kok kwam uit de
keuken op een drafje aanloopen.
„Pete, heb ik aan het ontbijt een enveloppe laten
vallen — een langwerpige blauwe enveloppe?" vroeg
Rollins, geen poging doende zijn angst te verbergen.
Nog voor Peter had kunnen antwoorden, was Jack
op de veranda verschenen.
„Ja," zeide hij, dat is het geval. Pete gaf mij die
enveloppe voor u in bewaring."
„En waar is zij ?" vroeg Rollins kortaf.
„Kom hier binnen in mijn kamer," hernam Jack.
Rollins voldeed hieraan. Toen hij Mijnheer Temple,
Bob en Frank gezien had. trad hij achteruit, als wilde
hij op den loop gaan. Doch Jack plaatste zich bij
de deur. Rollins kon geen woord uitbrengen. Mijnheer
Temple trad vooruit, en hield de documenten en den
brief uitgespreid.
„Je dubbelhartigheid is uitgekomen, Rollins," zeide
hij. „Ik bied je geen verontschuldigingen aan, omdat
ik dien verzegelden brief geopend heb, want gisteren
nacht heeft Jack Hampton ontdekt dat je bij het radio
station een samenkomst gehad hebt met Remedios,
en toen wisten wij reeds dat je ons vertrouwen ge-
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schonden hadt. Vooruit er mede, en beken alles."
Het gezicht van Rollins werd zoo wit als een doek.
„En
en
hebt gij den brief gelezen?" vroeg
hij versteld.
Mijnheer Temple antwoordde alleen met een hoofd
knik.
Rollins scheen voor hun oogen in te krimpen en ouder
te worden. Plotseling zonk hij in een stoel. Zijn schouders
hingen slap voorover. Hij sloeg de handen voor zijn
oogen, boog het lijf voorover en begon te snikken. Hij
zette geen keel op zooals een kind, doch schokte van
droge, krampachtige snikken.
„Kom, jongens," zeide Jack met zachte stem. „Wij
zullen hem aan Mijnheer Temple overlaten."
Deze knikte goedkeurend, en de deur achter zich
sluitende, verwijderden de jongens zich. Als één man,
loosden zij een diepen zucht van verademing. Bob
was de eerste die sprak.
„Vader zal het uit hem krijgen," merkte hij op.
„Ik heb zoo'n honger," weeklaagde Frank.
Juist stak Pete zijn hoofd uit de deur van de keuken.
Hen ziende, riep hij:
„Kom en haal het."
Op een draf liepen zij naar de eetkamer. Hun jeug
dige geest toefde niet lang bij het droevige tooneel in
de kamer, die zij zooeven verlaten hadden en wendde
zich liever tot de belofte van een volmaakt schoonen
dag en de uitnoodiging van den kok.
„Maar Vader dan?"
„O, hij heeft het veel te druk om aan zijn ontbijt
te denken," zeide Frank. „In ieder geval zullen wij de
kok wat voor hem laten bewaren."
„Ja, dat zal ik hem zeggen," beloofde Jack. „Kom
binnen."
Zij aten flink en spraken weinig. Pete bleef om hen
heen draaien en zijn aanwezigheid weerhield hen om
vrij te spreken over hetgeen hun gedachten zoo bezig
hield.
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„Wanneer wij nu eens een kijkje in het radio-telefoon-station gingen nemen?" stelde Jack voor, toen
zij ontbeten hadden.
De anderen stemden gretig toe. Zij stonden juist
van tafel op, toen Mijnheer Temple verscheen. Zij
verdrongen zich om hem uit te vragen.
„Kalm, kalm, jelui," vermaande hij. „Ik heb een
honger als een paard. Ga zoo lang naar buiten, terwijl
ik een stukje eet, dan zal ik daarna bij jelui komen."
Toen Mijnheer Temple naar buiten kwam, stak hij
een sigaar aan en leunde tegen een stijl van de veranda.
De jongens stonden om hem heen. De eerste oogenblikken bleef hij het stilzwijgen bewaren en liet zijn oogen
dwalen over de vlakte tot aan gindsche heuvels, die
in de zonnehitte lag te blakeren.
„Het is een lange geschiedenis," ving hij aan, „doch
ik zal haar voor jelui eenigszins bekorten. Rollins houdt
den sleutel van het raadsel in handen. Hij heeft een
gezin in het Oosten, een sukkelende vrouw, een zoon
aan het college, en een dochter, die op het punt is dat
ook te bezoeken. Dat alles kost veel geld aan dokters
rekeningen en schoolgelden, en kleeren voor het meisje.
Het salaris van Rollins was niet groot, en hij is arm.
„Hij had geldgebrek, en wist niet hoe aan geld te
komen. Toen bracht een van de lagere beambten van de
Octopus hem in verzoeking door hem een voorstel te
doen. Let wel, deze beambte was geen van de groote
mannen van de Trust. Ik weet zeker, dat deze niets
van de zaak afwisten.
„Deze man stelde Rollins voor dat hij moest trach
ten inlichtingen over bepaalde innerlijke aangelegen
heden van de Onafhankelijken te verkrijgen en ze
aan hem verkoopen. Rollins wilde wel, doch kon die
inlichtingen niet bekomen. Mijnheer Hampton hield
te streng een oog op hem.
„Toen voegde zich bij die eerste verzoeking een
tweede." Mijnheer Temple hield op. „Een zwak mensch
schijnt somtijds iets over zich te hebben, jongens, dat
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aan schurken de overtuiging schenkt dat zij van hem
profiteeren kunnen," ging hij daarna voort. „En zoo
was het met Rollins ook. Nu werd hem door een agent
van Calomares, den Mexicaanschen grondbezitter, die
de rebellen in het Noorden geldelijk steunt, het voor
stel gedaan dat hij zijn werkgevers zou verraden.
Zooals ik vermoedde, wilden de rebellen onrust stoken
tusschen President Obregon en de Vereenigde Staten,
waardoor eerstgenoemde in een moeilijk parket zou
komen. En het middel daartoe, zou bestaan uit een
strooptocht naar de velden van de Onafhankelijken.
Zij moesten een spion hebben in ons hoofdkwartier,
en hadden hun oogen laten vallen op Rollins.
„Toen kreeg Rollins een ingeving. Hij zeide aan de
Mexicanen dat indien zij hem hielpen, hij hen zou
helpen. Zij werden het eens. De agent, die voor Calo
mares de onderhandelingen gevoerd had, was die Duitscher, Von Arnheim, een vliegenier, en Duitsch geheim
agent in Mexico tijdens den oorlog. Hij en die Morales
begaven zich beiden naar het landgoed van Mijnheer
Hampton op Long Island, ten einde daar het duplicaat
van de lijst van onafhankelijke concessies en andere be
scheiden te stelen, die Rollins wist dat zich daar be
vonden."
„Maar toen kwam ik tusschenbeide," grijnslachte
Bob.
„Ja," hernam zijn vader, „en omdat jij hen een spaak
in het wiel stak, kwam Rollins juist in het bezit van
het origineel van Mijnheer Hampton zelf, want hij stal
dit en andere bescheiden, nadat Von Arnheim en Mo
rales dezen als gevangene in ons vliegtuig medegevoerd
hadden."
„Maar die aanval op ons van gisteren dan?" vroeg
Jack.
„Zooals je dacht, had deze ten doel ook mij te ont
voeren," zeide Mijnheer Temple. „En Rollins had de
bandieten gewaarschuwd wanneer ik zou aankomen.
Remedios was zijn tusschenpersoon."
6
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„En dan," zeide Jack, „is er nog iets."
„Wat dan?" vroeg Frank.
„Ik zou graag willen weten met wie Rollins gis
terenavond draadloos gesproken heeft."
„Ook dat vond ik uit," hernam Mijnheer Temple.
„Hij sprak met de hoeve van Calomares in Oud-Mexico,
die een zeer krachtig station heeft, altijd, volgens
Rollins. Hij zeide van dien Duitscher, Von Arnheim,
vernomen te hebben, dat verschillende van dergelijke
krachtige radio-telefoonstations over Mexico en ZuidAmerika verspreid liggen, alle opgericht met Duitsch
geld, ten bate van hun spionnenstelsel. En die Duitscher
zeide hem ook, dat het krachtigste van deze, gelegen
was op een eiland in de Caraïbische Zee, een zóó krach
tig inderdaad, dat het kon spreken met Nauen, in
Duitschland."
Blijkbaar was Mijnheer Temple thans met zijn op
helderingen gereed, en Bob en Frank begonnen hem
met vragen te overstelpen. Jack, evenwel, bleef zwijgen,
met afgewend gelaat. Nu keerde Mijnheer Temple zich
van de anderen af en een hand op den schouder van
Jack plaatsende, maakte hij dat deze hem aanzag.
„Je vader?" zeide Mijnheer Temple op weiwillenden
toon.
„Ja, mijnheer."
„Welnu, Jack. Er is het een en ander in mijn hoofd
opgekomen, dat tot een plan zou kunnen worden.
Doch eerst moet ik nog meer van Rollins te weten
zien te komen. Dan zul je nader van mij hooren."
Jack keek hem vierkant in het gezicht.
„Mijnheer Temple," zeide hij flinkweg. „Ik ben
er wanhopig onder. Vader is alles op de wereld voor
mij. Ik zal wachten tot u weer met mij gesproken hebt.
Maar ik zeg u eerlijk, dat het eenige plan wat mij toe
lacht is, recht Oud-Mexico binnen te rijden en hem te
bevrijden."
De oogen van Bob en Frank, die zich omgedraaid
hadden om naar hem te luisteren, glinsterden. Dat zij
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dit plan toejuichten, stond op hun gezicht te lezen, en
Mijnheer Temple deed een stap achteruit en beschouwde
het drietal stevige knapen met oogen, als zag hij hen
vandaag voor het eerst.
„Misschien," zeide hij, „zal het spoedig genoeg ge
beuren."

HOOFDSTUK XV.
TER BEVRIJDING.

„Het kan verkeerd van mij zijn," peinsde Mijnheer
Temple overluid, „wanneer ik mijn toestemming geef
tot een zoodanig plan om Mijnheer Hampton te be
vrijden. Doch ik weet het niet zeker. En alles bijeen
genomen, lijkt het de beste, zoo niet de eenige oplossing.
Ik was gewoon jelui eenvoudig als jongens te beschou
wen, maar de wijze waarop jelui je bij al onze avontu
ren van den laatsten tijd gedragen hebben, leverden
mij het bewijs dat jelui in staat zijn voor jezelven te
denken en te handelen. Maar toch, ik weet het niet.
Jack, jij en Frank hebben geen moeder meer. Maar
— indien Bob iets overkwam — zou zijn moeder het
mij nooit vergeven."
„Vader, tob daarover niet," bracht de forsche knaap
ruw uit om zijn aandoening te verbergen. „Ik kan op
mezelf passen."
De oogen van den vader blonken van trots, toen hij
goedkeurend zijn blikken liet gaan over de mannelijke
gestalte van zijn zoon.
„Daar ben ik niet bang voor," zeide hij. „En je kunt
je zinnen bij elkaar houden ook. Doch, komaan, ik
zal mijn toestemming geven."
Hij glimlachte raadselachtig en keek van den eenen
onstuimigen jongeling naar den anderen.
„Della had gelijk," sprak hij verder. „Toen ik van
huis ging zeide zij dat ik mij vergiste door jelui slechts
als knapen te beschouwen, en dat ik weldra zou on
dervinden hoe jelui door je verstand en je voort
varendheid, mij onder je hoede zouden nemen. En

•
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thans zijn haar woorden in zekeren zin uitgekomen."
Het viertal was rond de tafel in de eetkamer gezeten.
Uren achtereen waren plannen voor de bevrijding
van Mijnheer Hampton ont- en verworpen. Het einde
was, dat men bleef stilstaan bij een stoutmoedigen
inval op het gebied van den vijand door de jongens.
Mijnheer Temple had hen de noodzakelijkheid onder
het oog gebracht dat de Vereenigde Staten volstrekt
buiten de zaak gehouden moesten worden. Hij had
hen gewezen op een aantal tot dusverre door hem ver
zwegen punten. Onder anderen, had hij gezegd, moest
rekening gehouden worden met den naijver, die bij
nagenoeg alle republieken van Centraal- en ZuidAmerika jegens hun grooten Yankee buurman bestond.
„Wanneer onze Regeering een vijandige houding
jegens Mexico aannam," zeide hij, „zouden de andere
Latijnsche republieken dit allicht verkeerd uitleggen.
Omdat wij zoo machtig zijn, zouden zij denken dat wij
deze gelegenheid alleen ten eigen geldelijken voordeele aangrepen. Zij noemen ons de „Dollar-Republiek"
moet je weten. Onze belangen in Centraal- en ZuidAmerika zouden daarvan een zeer nadeeligen terug
stoot ondervinden."
Dientengevolge was het den jongens duidelijk, dat
zij en Mijnheer Temple alleen op eigen krachten op
de bevrijding van Mijnheer Hampton aangewezen
waren. En de slotsom van de conferentie was, dat Bob,
Jack en Frank zich naar de ranch van Calomares be
geven zouden en den rebellen hun diensten aanbieden,
onder het mom van jeugdige Amerikanen, die op
avonturen uit waren.
Eenmaal binnen de veste der rebellen zouden zij den
tijd en de gelegenheid om Mijnheer Hampton te be
vrijden en met hem te ontsnappen, afwachten.
„Ik, bijvoorbeeld, zou niet tevreden zijn vóór ik
mijn vliegtuig terug had", zeide Frank, toen zij de bizonderheden nog eens goed nagingen. „Waarschijnlijk
zullen wij het terug kunnen krijgen en er allen mede
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wegvliegen. Het vervoert drie personen gemakkelijk,
en een vierde kan er nog wel bij."
„Lang zal hij leven, door dat denkbeeld!" juichte
Jack.
„Insgelijks," zeide Bob. „Wij kunnen het doen; ik
weet het zeker."
Door het vuur van de jongens medegesleept, knikte
Mijnheer Temple vroolijk.
Jack zeide te weten dat het dienstnemen bij de re
bellen geen moeilijkheden zou opleveren. Van Tom Bodine, de bewaker van het radio-station, met wien hij
de laatste twee maanden menig gesprek over grenstoestanden gevoerd had, had hij vernomen dat het dik
wijls voorkwam, dat jonge Amerikanen bij Mexicaansche revoluties, aan deze of gene zijde medestreden.
„En ik spreek tamelijk goed Spaansch ook," voegde
Jack er bij. „En Bob en Frank kennen die taal opper
vlakkig; zij leerden haar van mij."
Het was waar. Twee jaren geleden had Jack een
zomervacantie doorgebracht in Peru, waar zijn vader
destijds mijnonderzoekingen deed. Tijdens dit verblijf
had Jack goed Spaansch geleerd, en na zijn thuiskomst
deze studie niet laten varen. En verder, hij had de be
langstelling van zijn vrienden voor het Spaansch weten
op te wekken, zoodat zij ook met deze studie begonnen
waren. Wanneer zij te zamen waren, onderhielden zij
zich dikwijls met elkander in het Spaansch. Terloops
opgemerkt, is Spaansch een van de gemakkelijkste ta
len om aan te leeren, aangezien alle letters, in tegen
stelling van het Fransch en het Italiaansch, hun klank
behouden, en de spraakkunst zeer eenvoudig is.
Mijnheer Temple zou de jongens niet vergezellen,
ten eerste, omdat zijn voornaam uiterlijk en zijn leef
tijd, de zaak verdacht zouden maken. Dat jonge kerels
er op uittrokken om bij de rebellen dienst te nemen,
was verklaarbaar. Doch in zijn geval was het iets an
ders.
Hij zou op de ranch achterblijven met Rollins,
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wien de gelegenheid zou gegeven worden, zijn mis
slag goed te maken. Rollins kende de kleinste bizonderheden van het werk op de petroleumvelden, en tenzij
men hem behield, kon men met dien arbeid niet ver
der gaan. Om die reden, en ook omdat hij geloofde
dat Rollins oprecht berouw over zijn verraad had en
voortaan betrouwbaar zou zijn, hield Mijnheer Temple
dezen bij zich.
Voor de aanstaande expeditie had Rollins waarde
volle inlichtingen verstrekt. Hij had de juiste ligging
van de ranch van Calomares aangegeven, in een dal,
tusschen lage bergen, meer dan honderd mijlen zuidelijk.
Er bestonden twee mogelijkheden dat de jongens
herkend zouden worden als wie zij waren: wanneer
Remedios een bezoek aan het hoofdkwartier van de
rebellen zou brengen, of wanneer Yon Arnheim, dan
wel Morales, Bob herkenden als de jongeling, die
hen op Long Island die kool gestoofd had. Doch geen
van beide was zeer waarschijnlijk. Remedios was, zooals
zij van Rollins vernamen, geenszins van plan het dis
trict te verlaten, zelfs indien de jongens zijn gevangen
neming trachtten te bewerken, want hij stond in een
geheimzinnige politieke verbinding met de Amerikaansche autoriteiten, die bijna allen van Mexicaanschen
bloede waren. Wat Morales en Von Arnheim betrof,
deze hadden slechts een vluchtigen glimp van Bob
opgevangen, en deze laatste kon zich gemakkelijk
vermommen.
„Welnu, jongens," sprak Mijnheer Temple ten slotte,
wanneer wij in gewone omstandigheden doodkalm
onder elkander in New-York zaten, zou ik deze expe
ditie als het dolzinnigste ding van de wereld beschou
wen, en er nooit mijn toestemming aan verleenen.
Maar wij zitten hier, en in deze volkomen andere om
geving, lijkt zij mij het natuurlijkste. Al doe ik er nog
zoo mijn best toe, ik kan met geen mogelijkheid eenige
ongerustheid ondervinden."
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„Prachtig, Vader," zeide Bob. „Trek u er niets van
aan. Wij zullen best terecht komen."
Het was thans laat in den middag. Tom Bodine zou
de jongens tot aan de grens uitgeleide doen zoodra de
duisternis gevallen was, terwijl zij een grooten omweg
zouden maken om Ransome heen, ten einde alle
kwade vermoedens in slaap te sussen. Zij zouden te
paard gaan, want alle drie verstonden de rijkunst van
kindsbeen af. Er waren in den corral genoeg uitstekende
paarden, uit welke zij een keuze konden doen.
De jongens besloten dat zij het grootste gedeelte van
den nacht zouden doorrijden tot zij gekomen zouden
zijn aan een hol bij de eerste Mexicaansche heuvelen,
waar zij zich dien dag verborgen zouden houden. Tom
Bodine kende dat hol van vroeger en wees de jongens
op zekere kenteekenen, waardoor zij het gemakkelijk
zouden kunnen vinden. Den volgenden nacht zouden
zij hun reis voortzetten, en dan in den morgen van
den tweeden dag op de hoeve van Calomares moeten
aankomen.
„Tijd om je klaar te maken," zeide Mijnheer Temple,
op zijn horloge ziende. „En denk er om, een van de
eerste dingen die jelui doen moeten is, te trachten
binnen hun radio-station te komen en mij te zoeken.
Ik zal hier dag en nacht iemand de wacht laten houden
om op jelui signaal te letten en mij te waarschuwen. Ik
zal erg verlangend zijn, van jelui te hooren. Dus,
denk daarom."
„Wij zullen u oproepen, mijnheer," zeide Jack, toen
zij wegreden. „En zit u maar niet over ons in. Wij zul
len ons best redden."

HOOFDSTUK XVI.
HET GELUID UIT DE LUCHT.

„Dag, Tom."
„Tot weerziens, Jack."
„Kijk goed uit naar ons sein. Wij zullen je zoeken."
„Dat zal ik. En kom je in de beroerdigheid, dan
zullen Dave en ik zoo hard wij kunnen naar je toe
rijden om te komen helpen. Kon ik maar meegaan. Ik
heb er ergen lust in."
„Neen, neen, wij kunnen het best alleen af. Zij zul
len in ons niets anders zien dan een clubje jongelui,
dat op avonturen uit is."
Tom bromde iets terug, doch liet zich door de kracht
der rede overtuigen. Te paard, namen zij met een
laatsten handdruk afscheid, en Jack gaf zijn paard
de sporen om Bob en Frank, die vooruit gereden waren,
in te halen.
„Je bent de rechte om dat zaakje op te knappen,"
riep de voormalige cowboy hem nog achterna. „En
spaar hen niet!"
Jack wuifde hem voor het laatst toe, toen hij zich
bij zijn makkers gevoegd had. Bob en Frank volgden
zijn voorbeeld. En terwijl de avond over de eindelooze
vlakte neerdaalde, reden zij Oud-Mexico binnen.
Naast den witten grenssteen, zat Tom Bodine als
een standbeeld op zijn paard. In somber stilzwijgen
oogde hij de jongens na, tot zij uit het gezicht ver
dwenen waren. Tom had een veelbewogen leven
achter den rug en het rustige baantje bij het radiotelefoon-staion had hem zeer toegelachen. Doch on
danks zijn vijftig jaren, gedurende de laatste dertig
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waarvan er harde slagen voor hem gevallen waren,
kwam de dorst naar avonturen in zijn bloed weer
boven.
Het hoofd op de borst gezonken, wendde hij den
teugel huiswaarts. Doch nauwelijks had zijn paard
gehoorzaamd of hij liet het opnieuw keeren.
„Ik ga toch!" riep hij in de doodsche stilte, en zijn
sombrero in de lucht zwaaiende, liet hij deze op de
flank van zijn paard neerkomen. Toen reed hij aan
achter de drie gedaanten, die door de duisternis ver
zwolgen waren.
Ver voor hem uit, want het had Tom geruimen tijd
gekost om tot zijn besluit te komen, reden de drie
kameraden. De jonge maan wierp slechts een flauw
en spookachtig schijnsel over de vlakte. Zij waren al
leen, en het afscheid van hun laatsten vriend, alsmede
de eenzaamheid van de streek, drukten op hen. Zwij
gend reden zij verder. Doch niet lang. De levendige
aard van Frank liet zich het eerst gelden.
„Laat ons om het hardst rijden naar die rots," riep
hij, naar een tweemanshooge, vooruitstekende rots
wijzende, ongeveer een kwart mijl verder.
„Er op los!" riep Frank, zijn paard de sporen gevende.
„Hopla!" schreeuwde Bob, zijn voorbeeld volgende.
Onder een geschreeuw als van een troep losgebroken
Indianen, renden de jongens naar het aangewezen punt.
Weldra hielden zij bij de rots de teugels in, hun paar
den hals aan hals. Nu schitterden hun oogen van vol
daanheid over hun avontuur.
„Hé, het leven is nog zoo kwaad niet," riep Frank uit.
„Wat je zegt," merkte Bob aan.
Jack lachte, doch het volgende oogenblik werd zijn
gelaat ernstig.
„Ik vind het ook", zeide hij, „doch zooiets mogen wij
niet weer doen."
„Waarom niet?" vroeg Bob.
„Ten eerste, moeten wij onze paarden zooveel moge
lijk sparen. Wij hebben nu reeds 20 mijlen afgelegd,
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en moeten er nog 30 afleggen, alvorens aan het hol te
komen dat Tom ons uitduidde."
„Ten eerste, zeide je," merkte Bob op. „En wat
ten tweede?"
„Dat wij niet zoo de aandacht op ons mogen ves
tigen."
„Daarin heb je gelijk, Jack," viel Frank hem bij.
„Het zal niet weer gebeuren."
Zij reden voort.
En zij vormden een krijgshaftig drietal. Jack droeg
het khaki hemd, de korte rijbroek, de hooge rijglaarzen
en de sombrero, waarin hij de jongens bij hun aankomst
te Ransome verwelkomd had. Bob en Frank waren op
dezelfde wijze gekleed. Tom Bodine had ongeveer de
zelfde lichaamsgestalte als Bob, en zijn maat Dave
Morningstar den meer slankeren bouw van Frank.
Deze beide oude ratten hadden de jongens een keuze
laten doen uit hun garderobe. Ieder van de jongens
droeg een automatisch pistool, dat bij de heup van
een welvoorzienen patronengordel afhing. Voorts had
Jack nog zijn repeteer-karabijn in een lederen foudraal
aan zijn zadel bevestigd.
Frank wierp een goedkeurenden blik op zichzelven
en zijn makkers, en grinnikte van pleizier. Ondanks de
terechtwijzing van Jack, kon hij niet lang zijn mond
houden.
„Dus zijn wij nu op weg, jongens," zeide hij vroolijk,
„net als de „Drie Musketiers." Jack, met je droefgeestig
uiterlijk, kan jij doorgaan voor Athos. Bob is vet ge
noeg om Porthos te zijn, hoewel ik met diens eetlust
begaafd ben. Ik ben Aramis."
„Aramis was ook altijd met zijn gedachten bij de
dames," merkte Bob sluw op. „Pas nog van Della
gehoord?"
Op dezen steek onder water bleef Frank het ant
woord een oogenblik schuldig, want zijn gedachten
vlogen terug naar het ververwijderde Long Island
en zijn tehuis. Doch zijn rustelooze geest liet hem niet
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lang het zwijgen bewaren, en weldra begon hij opnieuw.
„Wat er alleen nog aan ontbreekt," zeide hij, „is
een D'Artagnan. Zouden wij er een vinden?"
Jack zeide niets. Al zijn gedachten toefden bij het
plan tot bevrijding van zijn vader. Ook Bob was bui
tengewoon stil, en dacht aan het afscheid van zijn
eigen vader en aan diens ongerustheid, die bijna de
oorzaak geweest was, dat deze tocht niet had kun
nen doorgaan. Frank spitste de lippen om een deuntje
te gaan fluiten, doch bedacht zich, en reed zwijgend
naast zijn makkers.
Het eene uur na het andere reden zij aldus verder,
waarbij de stilte door niets anders verbroken werd
dan door het kraken van leder, het nu en dan brieschen
van een paard, of den verren roep van een coyote.
Eindelijk doemde in de duisternis een rij lage heuvels
op een afstand voor hen op en Jack liet halt houden.
„Ginds ergens," zeide hij, „is het hol van Tom."
Het was in de vroege uren vóór de morgenschemering,
wanneer de duisternis, zoo iets, het dichtst is. Een
koude, snijdende wind had de jongens bewogen de
gummi poncho's van hun zadels los te gespen en ze om
de schouders te slaan. Terwijl zij in de vreesaanjagende
duisternis rechts en links, boom en rots trachtten te
herkennen, die Tom beschreven had, woei de wind het
gehuil van een jagende coyote naar hen toe. De fijn
gevoelige Frank rilde.
„Dat bezorgt mij kippevel," zeide hij.
„Ben je bang?" vroeg Bob.
„Ik ben stijf van angst," spotte Frank. „Mijn haren
staan zoo recht overeind, dat ik niet begrijp dat mijn
sombrero op mijn hoofd blijft."
„De mijne ook," zeide Bob.
„Leugenaar," zeide Frank weer.
„Dat ben je zelf," beet Bob hem toe. „Je bent niet
bang. Ik ken je te goed."
Zij lachten tegen elkander. Jack, die steeds had zitten
turen, keerde zich met een neerslachtig gelaat tot hen.
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„Ik heb den door Tom aangewezen weg precies ge
volgd," zeide hij. „Wij moesten Zuid-Zuidwest houden,
en hij toonde mij die richting op mijn kompas. Ik ben
er geen haarbreedte van afgeweken. Hier ergens moeten
wij het eerste kenbare teeken aantreffen — drie rotsen,
in den vorm van een liggend kameel. Ik zie niets."
„Niets om je ongerust over te maken," merkte Frank
op. „Misschien zijn wij nog niet zoo ver. Wij moeten
doorrijden."
„Dat zal het zijn," zeide Jack verlicht. „Voorwaarts
dan maar weer."
Zij hadden hun paarden evenwel nog niet aangezet,
toen Bob fluisterend iets zeide:
„Luister eens goed. Ik hoor achter ons een paard
snuiven."
Zij spitsten de ooren, doch geen geluid was hoor
baar.
„Houd je revolver gereed," fluisterde Jack. Wanneer
zij te zamen waren, was hij altijd de aanvoerder.
„Evenwel niet noodeloos vuren," voegde hij er zacht
bij. „Is iemand achter ons, dan is het misschien ook
een reiziger."
Nu hoorden zij het geluid ten tweeden male. En zeer
duidelijk. Jack trachtte door de duisternis heen te
zien en riep: „Wie zijt gij?"
„Waarom roep je hem niet aan in het Spaansch?"
mompelde Frank.
Voor Frank zijn aanroep evenwel in die taal herhalen
kon, antwoordde een welbekende stem: Ben jij daar,
Jack? Ik ben Tom."
„Tom? — Tom Bodine?"
„Present!" riep de gewezen cowboy, thans uit de
duisternis te voorschijn komende. „En blij je ge
vonden te hebben," liet hij volgen.
„Maar, Tom, is er iets gebeurd? Waarom ben je hier?
Ik wist niet beter of je was reeds vijf uren lang onder
weg naar huis."
„Neen," zeide Tom. „Ik ging niet naar huis, alleen
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omdat ik je wilde vergezellen. Ik heb steeds achter je
aan gereden. En daar ben ik nu."
Jack was inderdaad verrast. Doch nu Tom eenmaal
bij hen was, voelde hij zich geruster ook. Het zich wagen
in een vreemd land zonder gids, en in het stikdonker,
was geen kleinigheid. De verantwoordelijkheid, die
hij voor zijn vrienden droeg, was geen geringe.
„Om je de waarheid te zeggen, Tom, ben ik blij dat
je kwam," zeide hij. Bob en Frank stemden van harte
met deze woorden in.
„Ik was juist tot de ontdekking gekomen," vervolgde
Jack, „dat ik verdwaald moest zijn. Frank daarentegen,
dacht dat wij nog niet ver genoeg waren gereden, om
die kenteekenen van je te herkennen."
„En hij had gelijk," zeide Tom. „Wij moeten nog
een eind recht door rijden. Nog een eindje, en dan
breng ik je in het gerieflijkste hol, dat je ooit gezien
hebt."
Zij gingen nu twee aan twee; Tom en Jack vooraan,
en Frank en Bob in de achterhoede. Na twintig minuten
rijdens liet Tom halt houden en wees met de hand
naar een groepje rotsen, die den vorm hadden van een
liggend kameel. Toen reed hij alleen vooraan en sloeg
linksaf.
„Wacht, wacht!" riep Bob met een stem van op
winding, die allen deed stilhouden. „Houdt je paarden
rustig en luister goed. Hoor! Ik had toch gelijk."
Allen zaten doodstil, en het geronk van den motor
van een vliegtuig, drong duidelijk tot hun ooren door.

HOOFDSTUK XVII.
IN HET HOL.

„Wat is het?" fluisterde Tom Bodine, voor wien
dit geluid vreemd was. „Het lijkt een soort van machine
of zooiets."
„Het is een vliegmachine," antwoordde Jack.
„Vliegmachine? Een vliegmachine?" merkte Bob
met gedempte stem aan. Het is iets veel beters. Het is
onze vliegmachine, als ik er iets van weet,"
„Jawel, Bob," stemde Frank toe. „Ik ken het ge
schreeuw van de baby op een mijl afstands.
„Zij hebben den motor stop gezet," zeide Jack.
„Zij willen zeker landen. Doch waar kunnen zij dat,
midden in deze heuvels en in die duisternis?"
Tom Bodine gaf zich een klap op de knie.
„Ik snap het," zeide hij met klem. „Ik weet wat
zij willen."
„Wat dan?" vroeg Jack.
„Wel, vlak onder dat hol waarvan ik sprak, bevindt zich
een vlakke strook. Een plateau. Zoo effen als een vloer."
Het gezoem van het vliegtuig was weggestorven. De
jongens en hun gids hadden in de duisternis niets van
het vliegtuig gezien.
Eensklaps wees Frank in de richting vanwaar het
geluid van de vliegmachine gekomen was, recht vooruit,
iets naar links.
„Ik meende daar een licht te zien." fluisterde hij.
„Een flauw oranje schijnsel. Nu is het verdwenen."
„Zeg eens," vroeg Bob aan Tom Bodine, „is de
ingang van dat hol aan dezen kant, of aan de andere
zijde van den heuvel?"
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„Aan de andere zijde," antwoordde Tom, „en dicht
bij den top."
„Nu, dan wil ik wedden, dat er in dat hol iemand is.
En het licht dat Frank zag, was een sein voor het
vliegtuig."
De voormalige cowboy krabde zich op het hoofd.
„Misschien heb je gelijk," zeide hij in twijfel. „Van
zulke dingen weet ik niet veel af. Maar wie had kunnen
denken dat dat hol ontdekt zou zijn? Ikzelf, vond het
niet dan bij toeval, toen ik vroeger door deze heuvels
zwierf."
„Jongens, er blijft slechts één ding te doen," zeide
Jack met vastberaden stem, „en dat is, te onder
zoeken."
„Juist, Jack," viel Frank hem gretig bij. „Ziehier
de kans om ons vliegtuig terug te krijgen.
„Je zegt het, Jack," merkte Bob op. „Vooruit dus!"
„Niet zoo haastig," waarschuwde Jack. „Eerst moe
ten wij een plan van aanval vaststellen. Tom, hoe is
de ligging van het land? Hoe ver zijn wij nog van het
hol? Kunnen wij beter onze paarden hier laten en het
te voet naderen?"
„Het hol is niet verder dan een halve mijl van hier,"
antwoordde Tom. „Het ligt juist aan den anderen kant
van den heuvel recht tegenover ons en bij den top.
Ik zeide je ook dat er recht over den ingang een een
zame rots ligt en er aan den voet van dien heuvel
drie eenzame boomen staan, langs welke men tegen
de rots kan opklimmen. Welnu, die boomen kunnen
wij naderen zonder gezien te worden, en onze paarden
daar vastbinden."
„Is er slechts één ingang tot het hol?"
„Maar één," antwoordde Tom. „Er is een soort
van schoorsteen boven in het rotshol naar den top
van den heuvel. Doch daar kan niemand doorkruipen
wanneer hij haast heeft. Daarover behoeven wij ons
niet ongerust te maken."
Frank kwam op een denkbeeld. „Hoe ver moeten
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te zijn, het hol te bereiken?
„Nu, laat eens kijken. Ongeveer net zoo ver als wii,
schat ik."
„Dan kunnen wij hen misschien den weg afsnijden,
voor zij bij het hol komen," zeide Frank. „Voor zij
daarheen kunnen loopen, moeten zij eerst verscheidene
minuten met het vliegtuig bezig zijn. Hoe zouden zij
bij het hol moeten komen?"
„Denzelfden weg als wij, van de boomen af," ant
woordde Tom.
„Nu dan, indien wij ons haasten," sprak Frank met
vuur, „kunnen wij hen misschien gevangen nemen,
vóór zij aan het hol zijn."
„Daar heb je gelijk in, heertje," zeide Tom goed
keurend. „Doch dan moeten wij onze paarden achter
laten, of zij zouden ons verraden. Dan kunnen wij hen
niet aan de boomen vastbinden, zooals wij eerst van
plan waren."
„Wij kunnen hen niet kluisteren," zeide Jack, snel
nadenkende, „omdat zij zich dan van elkander ver
wijderen zouden. En wij zouden hen in een oogwenk
noodig kunnen hebben."
„Ik weet wat," hernam Tom. „Er staan, geloof
ik, nog een paar boomen aan dezen kant, vlak bij de
drie waarvan ik sprak. Daar zullen wij ze vastbinden.
En die kerels in dat vliegtuig hebben geen paarden,
dus zullen de onze niet hinniken."
„Goed," zeide Jack, „ga jij voorop en wijs ons den
weg. Wij volgen."
Weldra stegen de jongens op een gedempt gesproken
woord van hun gids af, en bonden hun paarden vast.
Jack voorop, zijn karabijn in de hand, en gevolgd door
de anderen, die hun revolver gereed hielden, slopen zij
voorwaarts naar de drie boomen, die volgens Tom
Bodine, goed herkenbaar waren.
Daar aangekomen, konden de jongens onderdrukte
kreten niet weerhouden. Tot nog toe, waren zij door
7
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den schouder van den heuvel van het plateau afgesne
den geweest. Thans lag dit onder en voor hen. Dit op
zichzelve zou hun niet vergund hebben iets te onder
scheiden, want het was pikdonker. Doch thans werd
het tooneel verlicht door een reeks petroleumfakkels,
die in een ruwen kring recht in den grond gestoken
waren.
.
, L ..
En in het midden van dien kring lag het vliegtuig,
dat aan Bob en Frank ontstolen was. Zij konden zich
niet in het geel metalen frame, noch in den bizonderen
vorm van de vleugels vergissen, zelfs op dien afstand
van een halve mijl.
Verscheidene gedaanten bewogen zich er omheen.
Terwijl de jongens keken, namen die gedaanten fak
kels en begonnen zich in hun richting te bewegen.
„Nu zullen wij er eindelijk bij te pas komen, zeide
Frank.
Jack legde een hand op zijn arm.
„Beter dan dat, Frank," zeide hij. „Hoeveel kon je
er onderscheiden?"
„Ik schat er drie."
.
„De twee mannen in het vliegtuig en hij, die in het
ho'l wachtte," hernam Frank. „Dollars tegen panne
koeken, is het hol in deze zelfde minuut onbewaakt.
Wanneer wij er eens in kropen en daar voor hen op
den loer lagen?"
.
Alle vier waren dicht bij elkander, dus had ieder he
voorstel van Jack verstaan. Bob en Tom Bodine slemden er gretig in toe.
, . ...
#
„Ga jij dan vooruit, Tom," zeide Jack, „omdat JIJ
den weg kent. En vlug!"
Vlug, maar niettemin behoedzaam, omdat het hol
misschien verdedigd werd, naderden zij de groote rots.
Terwijl zij om deze heen gleden, viel een lichtglans
uit den mond van het hol aan den achterkant van de
rots dwars over hun pad. Onwillekeurig deinsden zij
achteruit.
Toen schoof Jack Tom Bodine terzijde en liep zelf
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vooraan. Zijn karabijn voor zich uit houdende, kroop
hij door de opening het hol binnen. Een oogenblik
later fluisterde hij de anderen toe: „Alles wel!"
Maar zij waren hem dicht op de hielen gebleven.
Een haastige blik om zich heen, onthulde hun dat
het eerste van de twee ruimten, waaruit Tom hun gegezegd had dat het hol bestond, weelderig ingericht
was en verlicht werd door een krachtig electrisch licht,
gevat in een grooten matglazen bol, die van het midden
van de zoldering afhing. Er was geen tijd tot verder
onderzoek, want Jack had reeds de zware voorhangsels
teruggeschoven die de twee ruimten in het hol van elk
ander scheidden, en de anderen waren dicht achter hem.
In de achterste ruimte glurende, bracht Jack zijn
karabijn aan den schouder. Doch toen stonden hij en
zijn makkers ten tweeden male verrast op te kijken.
Hier was niemand, doch dit tweede vertrek was even
eens schitterend verlicht.
En het was een radio-zend-station.
De geoefende oogen van de jongens ontdekten dit
bij den eersten aanblik. In een hoek van het zeer ruime
hol gonsde de dynamo. Hiervan was, natuurlijk, ook
de electriciteit voor de verlichting afkomstig. Voor
zij hun onderzoek evenwel verder konden uitstrekken,
werden zij gewaarschuwd door een zacht gesis van
Tom Bodine, die bij den ingang was blijven staan.
Toen snelde hij door het eerste vertrek en voegde zich
bij hen.
„Zij zijn met hun drieën," fluisterde hij. „Zij zullen
binnen een minuut hier zijn."
„Goed," zeide Jack, het commando op zich nemende.
„Wij zullen hen een verrassing bereiden. Deze voor
hangsels zijn aan een stevige roede boven onze hoofden
vastgemaakt en zullen gemakkelijk terug glijden. Tom,
jij en Bob vatten die voorhangsels in het midden aan,
en houden je gereed ze terug te schuiven, zoodra ik het
zeg. Frank, jij en ik zullen hier in het midden gaan
staan en onze revolvers op hen gericht houden."
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Ieder nam de hem aangewezen plaats in, toen het
geluid van stemmen buiten gehoord werd. Jack gluurde
door een reet van de voorhangsels en glimlachte van
voldoening.
„Los," beval hij.
De voorhangsels schoven terug.

HOOFDSTUK XVIII.
HET GEVECHT IN HET HOL.

„Handen omhoog, heeren!" beval Jack, zijn karabijn
aan den schouder.
„En gauw een beetje," voegde Frank er met uitge
stoken revolver bij.
Tom en Bob, die met de voorhangsels afgehandeld
hadden, stelden zich ter weerszijden van het tweetal
op. Vier schietwapens waren gericht op het groepje,
dat in het buitenste vertrek van het hol stond.
De drie mannen, die tot ongeveer in het midden
van de ruimte genaderd waren, staarden deze ver
schijningen roerloos aan. Vervolgens maakte ver
bijstering plaats voor woede, en een van het drietal
maakte een beweging, als wilde hij zijn revolver grijpen.
„Laat dat," beval Jack streng. „Handen omhoog
of ik schiet."
Drie paren handen gingen onwillig de hoogte in.
Twee van de mannen droegen jassen van schapenvel
en lederen helmen, waaruit de jongens terecht op
maakten dat deze met het vliegtuig aangekomen
waren. Bob hield zich overtuigd dat dit Morales en
Von Arnheim waren; het tweetal, dat een reisje naar
het Oosten gemaakt had ten einde de papieren van
Mijnheer Hampton te stelen, in welk voornemen hij
hen verhinderd had, doch die er wèl in geslaagd waren
het vliegtuig te stelen, waarin zij naar Mexico gevlogen
waren. De ander was een schunnige vent van ongeveer
zes en twintig, brutaal en schrander kijkende, en had
het uiterlijk van een Amerikaan. Blijkbaar was hij de
bewaker van het hol. En hij was het ook geweest, die
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een beweging naar zijn revolver gemaakt had, toen
zij overrompeld werden. Een ongemakkelijk heerschap,
en een, dien zij in de gaten moesten houden, overdach
ten de jongens.
„Treedt nader," gelastte Jack.
Zij gehoorzaamden.
„Houd hen onder schot, Tom," sprak hij vervolgens.
„Wij zullen hen aan den lijve onderzoeken."
Hun revolver recht voor zich houdende, naderden de
jongend hen. In dat oogenblik deed de bewaker van
het hol een stap voorwaarts, en onmiddellijk gingen de
lichten in de beide vertrekken uit en was het hol in de
diepste duisternis gehuld. Hij had zijn voet gezet op
een knop op den grond, waardoor de lichten uitgingen.
De jongens werden er zóó door verrast, dat zij het
eerste oogenblik vergaten te vuren. En Tom schoot
evenmin, uit vrees van een der vóór hem staande
jongens te treffen. Dit schonk aan hun drie vijanden
de gelegenheid van positie te veranderen en zich plat
op den grond te werpen.
Toen de jongens, van hun verrassing bekomen, dan
ook vuurden, raakten zij niets dan den wand en ver
oorzaakten geen letsel. Doch de flikkering uit hun re
volvers had verraden waar zij stonden, en nu floten
hen de kogels onrustbarend langs het hoofd. Eén
nam den hoed van Jack weg.
Toen de vijand zich aldus op zijn beurt verraden had,
liet Tom Bodine zijn revolver spreken. Het doffe
neerkomen van een kogel in vleesch, een kreun, half
gesmoord, een haastig zich verwijderen van de ge
vaarlijke plek door den getroffene, en toen stilte.
De stilte was zóó diep, dat de jongens het kloppen
van hun eigen hart meenden te hooren, en zij trachtten
hun adem in te houden om niet te verraden waar zij
stonden. Na het eerste salvo hadden zij zich plat op
den grond geworpen, zóó dicht bij elkander dat zij
elkander aanraakten; Jack in het midden.
Ieder van de beide partijen durfde niet meer op de
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andere te vuren, uit vrees van zich te verraden, en zoo
doende door een kogel van de tegenpartij getroffen te
worden.
Jack overdacht den toestand snel. Zijn lippen beurte
lings bij het oor van een van zijn buurlieden brengende,
fluisterde hij: „Wacht tot ik bij Tom geweest en terug
gekeerd ben. Dan zullen wij een aanval doen op den
ingang."
Ieder gaf door een druk met de hand te kennen dat
hij begrepen had. Zij zouden stellig niet duldén dat
de vijand ontsnapte en zij zelf in het hol opgesloten
werden!
Langzaam, voorzichtig, en onhoorbaar, kroop Jack
achterwaarts, en toen hij schatte dat hij naast Tom
gekomen moest zijn, begon hij te fluisteren op een
toon, die verder dan drie voet niet kon gehoord worden:
„Tom, Tom. Tom."
Een hand pakte hem bij zijn been. Zóó zacht, dat hij
het bijna niet verstaan kon, fluisterde een stem hem
toe: „Ben jij het, Jack?"
„Ja, hoor naar mij."
Een hand over het lichaam van Tom Bodine latende
glijden, vond Jack diens oor, en zooals hij bij Bob en
Frank gedaan had, drukte hij zijn lippen er tegen. Hij
legde uit, dat hij naar den ingang van het hol wilde,
om te beletten dat zij gevangen gehouden zouden worden.
Tom bromde goedkeurend, en Jack was op het punt
naar zijn makkers terug te kruipen, toen hem opeens
de radio-telefoon-installatie in het andere vertrek te
binnenschoot, en hetgeen met deze verricht kon worden.
Deze mocht in geen geval onbewaakt gelaten worden.
Hun vijanden zouden naar de ranch van Calomares
een oproep uitzenden. En zelfs indien de jongens ont
snapten, zou in het hoofdkwartier van de rebellen bekend
worden wie zij waren. Hun kansen om Mijnheer Hampton te bevrijden, zouden voorgoed naar de maan zijn.
Weer bracht Jack zijn lippen naar het oor van Tom
en legde hem den toestand uit.
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„Je hebt gelijk," zeide Tom. „Maar hoor eens. Ik
zal het binnenste vertrek bewaken van achter de rots
* van dezen tusschenwand. Gij drieën bezet den uitgang
naar buiten, en zoo houden wij hen opgesloten."
Jack schuifelde terug naar zijn kameraden, en het
drietal begon zich kruipende te bewegen. Duim voor
duim schoven zij vooruit om niet tegen het meubilair
te stooten — er stonden in het ruime vertrek een aantal
zware stoelen.
Jack was de voorste, Frank in het midden en Bob
de achterste. Voorzichtig, zich kronkelend, kropen
zij een tijd, die eeuwen scheen te duren voorwaarts,
nu en dan stil blijvende liggen om te luisteren.
Na een van deze halten, toen hij weer achter Frank
begon te kruipen, botste Bob tegen iets aan. Een arm
schoot uit en werd om zijn hals geslagen. Bob wrong
zich, en sloeg zijn beide armen stevig om zijn tegen
stander.
Toen beiden op den grond terugvielen, hoorde Bob
een gesmoorden kreet van Frank en een gebrom van
Jack. Ook zij waren tegen den vijand gestooten. Hun
drie tegenstanders hadden hetzelfde voornemen opgevat
als de jongens — de tegenpartij van den uitgang af te
snijden. De twee kruipende drietallen waren in het
midden van het vertrek op elkander gestuit.
Nu lagen drie paren mannen in een Egyptische duis
ternis afzonderlijk op den grond te worstelen. Ieder
vocht voor zijn eigen leven. Het hijgen van hun adem
haling was het eenige hoorbare — dit en het doffe
bonzen van lichamen.
Tom Bodine was razend van nijd omdat hij tot niets
doen gedoemd was, want hij durfde niet te schieten uit
vrees van een van de jongens te treffen, en hij kon niet
zien, wie hij ging helpen. Hij besloot te zoeken naar
dien knop in het midden van den vloer van het buitenste
hol, waarmede de vijand de lichten uitgedraaid had.
Kon hij dien niet vinden, dan was er misschien een
knop ergens aan den wand. Hij had een doosje lucifers
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in zijn zak. Hiermede liep hij naar voren, tot hij dacht
in het midden van de ruimte te staan.
Hij stak den eenen lucifer na den anderen aan,
zocht op den grond naar dien knop, tot iedere lucifer
zijn vingers, brandde, en luisterde naar de zware adem
halingen en het stooten om zich heen.
Eindelijk vond hij den knop en drukte er op. Eens
klaps straalde er weer licht uit alle hoeken, en verblindde
de oogen na de geheerscht hebbende duisternis. Jack
en Frank hadden het met hun tegenstanders zwaar te
verantwoorden. Doch in hetzelfde oogenblik dat de
lichten schenen, had Bob de overhand weten te krijgen
op den zijnen, door gebruik te maken van een handigen
greep, waarmede hij op school zijn naam als uitstekend
worstelaar verdiend had. Een zware zucht, toen
stond Bob recht op en slingerde zijn tegenstander door
de lucht. Het was de Amerikaan van het trio.
De man kwam op zijn linkerzijde neer, ongeveer
een el verder, en door een vlugge wending wist hij te
voorkomen dat hij neerkwam op zijn hoofd, het gewone
gevolg van dit worstelaarskunstje. Zijn rechterarm
was uitgestrekt, en terwijl deze over den grond streek,
kwamen de vingers van zijn rechterhand in aanraking
met een revolver, die uit den holster van een der anderen
gegleden was. Zich als een kat, met een stuiptrekkende
beweging oprichtende, rustte hij op zijn knieën en
vuurde. Tom Bodine schreeuwde Bob haastig een waar
schuwing toe. Doch de hand van den man was ver van
vast, en hij schoot hoog over zijn doel heen.
Bob vloog naar voren als een steen uit een katapult
en brulde als een wild dier. Het was een ontzettende
sprong, van de plek waar hij stond, doch hij hield den
ander met zijn voeten tegen den grond gedrukt, alvo
rens hij zijn revolver opnieuw kon afvuren. Onder
het zware gewicht van Bob, bezweek de man als een
zoutzak, en hij lag stil. Bob ontwapende hem, keerde
hem plat op zijn buik om, trok zijn armen op zijn rug
en begon hem met zijn gordel te knevelen.
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Intusschen was Jack tegenover zijn man, den
Mexicaan, ook in het voordeel gekomen. Doch Frank,
de minst sterke van de drie jongens, liep veel kans
het te moeten afleggen tegen den Duitscher. Hij
lag onder dezen, die zijn knie op de borst van Frank
hield en hem de keel dichtkneep. Het gezicht van Frank
was purper en zijn adem kwam piepend uit zijn keel,
terwijl zijn pogingen om den ander af te werpen, hoe
langer hoe zwakker werden.
Tom Bodine overzag den toestand en toespringende,
gaf hij den Duitscher, met de kolf van zijn revolver,
een zwaren slag op het hoofd. Er volgde een bons.
Eén opstopper was voldoende. De Duitscher liet de
keel van Frank los, en viel bezwijmd, in schuine
richting van diens lichaam af.
In hetzelfde oogenblik had Jack de armen van den
Mexicaan weten te binden, en bleef ook deze mach
teloos liggen.
Het gevecht was afgeloopen.

HOOFDSTUK XIX.
ER WORDT GERUST.

Fluks werd nu de Duitscher door Tom Bodine met
's mans eigen gordel gebonden, terwijl Jack nu den
Mexicaan, Morales, naast de beide anderen neerlegde.
Bob was intusschen Frank verder ter hulp gesneld,
bracht hem naar een stoel en liet hem water drinken
uit een bron in een hoek van het achterste vertrek,
waarna hij hem met zijn sombrero koelte toewuifde.
Geen van de drie jongens had zwaarder letsel dan
bulten en schrammen bekomen, doch Frank had
bovendien van zijn worsteling met zijn veel sterkeren
tegenstander, een hevige pijn aan zijn linkerschouder
overgehouden.
Niettegenstaande hij bijna tot stokvisch gebeukt was,
wilde Frank zijn geliefd vliegtuig terstond gaan be
zichtigen, en Bob, zijn mede-eigenaar, was daar even
fel op. Jack, evenwel, verzette zich daartegen.
„Neen, jongelui," zeide hij, vastberaden, „je ver
keert in geen toestand om die gladde rots af te dalen.
Het vliegtuig zal er niet vandoor gaan. Het ligt in een
dalkom tusschen de heuvelen, en niemand zal het ont
dekken. En, trouwens, wie zou naar deze verlaten
plek komen?
„En verder," vervolgde hij, „is het nu bijna ochtend.
Wij hebben den geheelen nacht in den zadel gezeten, en
daarna een vechtpartijtje doorgemaakt, zoodat wij
doodop zijn. In plaats van dus nog wat na te praten,
zullen wij allen gaan slapen, met uitzondering van
één, die de wacht zal betrekken. Na twee uren kan
deze een ander wekken, en zoodoende kunnen wij allen
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vier of vijf uren slapen. Ik zal de eerste wacht be
trekken. ..."
In dat oogenblik begon een van de gevangenen in
den anderen hoek van het vertrek te kreunen, en met
een uitroep, snelde Bob op den man toe.
„Dat is waar ook," riep hij, „ik had dien vent heelemaal vergeten. Toen ik met hem vocht, voelde ik dat
zijn eene arm nat en stijf was. Hij is degene, geloof
ik, die door Tom gewond werd, toen deze in de duis
ternis voor de eerste maal schoot."
Zich over zijn verslagen tegenstander buigende, zag
Bob een donkerbruine vlek op den linkerschouder van
diens hemd.
„Niets dan een vleeschwond, geloof ik," zeide de
mart. „Doch zij doet vervloekte pijn. Zult gij mij zoo
laten liggen?"
Bob kreeg een kleur. „Natuurlijk niet," zeide hij.
„Waarvoor zie je me aan? Kom, ik zal je in een zit
tende houding helpen en eens kijken."
Bob hielp hem in een stoel. Zijn handen werden
losgemaakt, de mouw van zijn hemd werd losgesneden,
en de wond onderzocht. Zij was niet ernstig. Dc man
zeide Bob waar hij een flesch jodium kon vinden. Hij
klemde de tanden opeen van pijn, toen de wond er
mede ingewreven werd, doch gaf geen kik. Er Werd
een ruw verband van schoone zakdoeken om gelogd
en de jongens stonden hun werk aan te zien, want
allen hadden er aan deelgenomen.
„Je bent een goede vechtersbaas, ventje , zeide de
man goedkeurend tot Bob. „Maar je zou mij er niet
onder gekregen hebben, indien ik dit niet aan mijn
arm gehad had."
„Best mogelijk," gaf Bob bescheiden toe. „Ik had
heel wat werk met je."
„Je bent Amerikaan, niet waar?" vroeg Frank. ,,-Hoe
heet je? En hoe kom je onder deze kerels verzeild.'
„Wat zou dat?" zeide de ander, de laatste vraag
het eerst beantwoordende. „Ik ben een rollende steen
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en sloot mij bij hen aan, omdat ik dacht dat het wat te doen
zou geven. En dat moet ik altijd hebben. Wat mijn naam
betreft, ik heet Roy Stone. En dat andere hebt gij gera
den. Ik ben Amerikaan. Geboren te Wooster, in Ohio."
Hij zweeg en keek de jongens beurtelings nieuws
gierig aan. Tom Bodine had intusschen onderzocht
of de beide andere gevangenen nadere verzorging eischten. Stone knikte met het hoofd in zijn richting.
„Wat hij er voor een is, kan ik raden," zeide hij.
„Dat soort is hier aan de grens genoeg. Maar wie zijt
gij? Nog maar jongens. Wat doen jelui? Van de
partij van Obregon?"
„Neen, dat niet," sprak Bob. Toen wendde hij zich
fluisterend tot Jack:
„Zou het verstandig zijn, hem te zeggen wie wij
zijn? Hij is Amerikaan. En, ik heb zoo'n idee, dat hij
ons van dienst zou kunnen zijn."
„Och, kwaad zou het niet doen, geloof ik," antwoord
de Jack, half in tweestrijd. „Hij zou kunnen ontsnap
pen en ons in het hoofdkwartier verraden, doch daar
voor kunnen wij op onze hoede zijn. En voorts, wie wij
zijn, zal hij toch wel te weten komen, omdat die twee
anderen jou herkennen zullen."
„Niet zooals ik er nu uitzie," zeide Bob, op zijn
kleeding doelende. „Dat hebben wij allemaal bespro
ken, weet je nog wel?"
„Ja, dat is waar. Ik was het vergeten."
Gedurende deze gefluisterde samenspraak hadden
Bob en Jack zich eenigszins teruggetrokken. Thans
keerde Bob zich weer tot zijn gevangene.
„Hoor eens," zeide hij. „Later kunnen wij praten.
Op het oogenblik verlangen wij allen hard naar slaap/'
Zonder verdere complimenten bonden Bob en Frank
de handen van Stone opnieuw, en brachten hem naar
het bed, dat achter een gordijn in het hoek van het
voorste vertrek opgeslagen was. Aangezien hij gewond
was, oordeelden zij dat hij het meeste recht had op
het bed. De Duitscher was uit zijn bezwijming ten ge-
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volge van den slag op zijn hoofd door Tom, ontwaakt,
en deze had hem reeds gesleept naar een plaatsje, waar
de schildwacht het oog op hem kon houden. Voor zichzelven hadden de jongens reeds een dik kleed bij een
anderen wand uitgespreid, de voorhangsels werden
door hen van den doorgang afgehaakt en boven op het
kleed gelegd, en Bob en Frank gingen liggen, toegedekt
met hun poncho's. Weldra voegde Jack zich bij hen.
Hij had het eerst de wacht willen houden, doch Tom
Bodine wilde zich niet laten bepraten.
„Neen, neen," zeide deze laatste. „Ik ben taaier dan
jij, en ik betrek de eerste wacht, en daarmee uit."
Te vermoeid om zich in ernst te verzetten, gaf Jack
toe, na Tom de belofte te hebben afgeperst dat hij hem
na verloop van twee uren zou wekken. Dit lag even
wel volstrekt niet in het voornemen van den gewezen
cowboy. Eerst acht uren later wekte hij Jack. De lich
ten in het hol brandden nog helder, want Tom had hen
niet willen uitdraaien, omdat zij het bewaken van de
gevangenen zoo vergemakkelijkten. Het daglicht scheen
echter reeds door de opening van het hol heen. Zoodra
Jack gezien had hoe laat het was, begon hij op te spelen.
„Ik vergat het, jawel," zeide Tom Bodine. „Jelui
jongens hadden een flinke nachtrust noodig, terwijl
ik een oude rot ben. Voor een nachtje opblijven draai
ik mijn hand niet om."
Zonder verder een woord te zeggen, ging hij liggen
en sliep bijna dadelijk als een marmot. Jack wekte Bob
en Frank, en terwijl Bob de wacht hield bij den ingang
van het hol, van waar hij zoowel de gevangenen als
het pad naar het hol in het oog kon houden, hielden
de twee anderen een inspectie over de provisiekamer
achter een gordijn. Zij vonden een tamelijken voor
raad levensmiddelen, zoodat zij hun eigen karig ont
bijt niet behoefden aan te spreken.
Na zelf ontbeten te hebben, bevrijdden zij hun
gevangenen een voor een en lieten hen eten; daarna
werden zij opnieuw gebonden. De Mexicaan en de
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Duitscher waren norsch en onmededeelzaam. Deze
laatste trachtte hen uit te hooren, doch toen zij wei
gerden hem te antwoorden, sloeg hij een hoogen toon
aan en dreigde hen met alle bedenkbare straffen. Al
zijn bedreigingen evenwel, brachten hen evenmin
aan het spreken als zijn vragen.
Bob hield zich hardnekkig bij den ingang op, ten
einde door Morales en Von Arnheim niet herkend te wor
den als de jongeling, die hen de van Mijnheer Hampton gestolen papieren weer afgenomen had. Jack, die
in het onzekere verkeerde, hoeveel Rollins, de verrader,
omtrent de persoonlijke zaken van Mijnheer Hampton
aan den Duitscher verteld had, wachtte nieuwsgierigop eenig blijk van de zijde van den Duitscher dat hij
wist wie zij waren, doch dit bleek uit niets.
En daarover was Jack zeer verheugd.
„Ik denk," zeide hij tot Frank, nadat Morales en
Von Arnheim gegeten hadden en naar de andere zijde
van het hol teruggebracht waren, „dat Rollins nooit de
moeite genomen heeft van ons te spreken, omdat wij
maar jongens waren. En bovendien, jelui tweeën kwa
men pas aan, op denzelfden dag waarop het verraad van
Rollins aan het licht kwam en hij van verdere ver
standhouding met deze lieden verstoken werd."
„Dat kan best waar zijn," antwoordde Frank. „En
waarschijnlijk is het dat. Doch niettemin, zullen Von
Arnheim en Morales door stukje bij beetje te voegen,
vrij zeker kunnen raden wie wij zijn, al laten zij ons er
niets van bemerken. Maar," liet hij volgen, „wat
zou dat? Wij hebben hen geknipt en als wij hen goed
bewaken tot wij je vader bevrijd hebben, wat komt het
er dan op aan, hoeveel zij weten?"
Jack knikte toestemmend. „Maar wij zullen verdui
veld goed op hen moeten letten," zeide hij. „Doch laat
ons nu dien Amerikaan, Stone, zijn ontbijt laten ge
bruiken. Wij zullen er om trekken wie de wacht houdt
terwijl Bob gelijk met hem gaat ontbijten. Hij wilde
met dien Stone eens praten, zeide hij."

HOOFDSTUK XX.
HET RADIO-TELEFONISCH GESPREK.

Bob deelde zijn makkers echter mede dat hij beslo
ten had, Stone voorloopig niet te ondervragen, en
gaf daarvoor zijn redenen op, zoowel als wat hij hoopte
door een gesprek met zijn gevangene te verkrijgen.
„Ik houd het er voor," zeide hij, „dat Stone een
flinke, avontuurlijke jonge kerel is, zonder bizondere
voorliefde jegens de Mexicaansche rebellen, die zich
alleen onder hun vanen geschaard heeft voor de opwin
ding. En ik geloof, dat indien wij hem handig aanpak
ken, hij ons in de bevrijding van Mijnheer Hampton be
langrijke diensten zou kunnen bewijzen. Hij moet on
getwijfeld veel omtrent die ranch van Calomares weten,
en indien hij ons wat wijzer kon maken, zouden wij heel
wat aan hem hebben.
„Zoo dacht ik er vannacht over. Doch terwijl ik
de wacht hield, dacht ik er vanmorgen nog eens goed
over na, en vond het beter om niet zoo haastig te werk
te gaan, en er mijn vader eerst over te spreken?"
„Maar hoe wil je dat doen?" vroeg Frank. „Weer
naar de ranch van Hampton teruggaan?"
Jack lachte hem in zijn gezicht uit.
„Kom, loop, Frank! Snap je hem niet?" riep hij.
„Bob dacht aan de radio, hier in het hol. Niet waar
Bob? Ik ben een stommeling, daaraan niet eerder ge
dacht te hebben."
„Ach," zeide Bob, „wij zijn allen zoo druk bezig
geweest, dat het niet te verwonderen is. Maar toen ik
de wacht hield, terwijl jelui ontbeten, had ik al den
tijd eens op mijn gemak na te denken."
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Bob wilde niets liever dan de radio terstond gebrui
ken, doch Jack haalde hem over, eerst te ontbijten.
De knaap verslikte zich letterlijk in zijn ham, brood en
koffie, en door Jack vergezeld, want Frank bleef de
gevangenen bewaken, gingen zij naar het vertrek, waar
zich de radio-installatie bevond.
„Voor wij de telefoon probeeren zullen wij haar eerst
eens bekijken," zeide Jack. „Dat kost ons slechts een
paar minuten. En wij moeten onzen buit onderzoeken,
wat zeg jij ?"
„Mij goed," antwoordde Bob.
Een vluchtig onderzoek overtuigde Jack weldra dat
het station niet modern, doch omstreeks 1918 geïnstal
leerd was. Veel onderdeelen, hoewel te dien tijde de beste,
waren sedert verouderd en tegenwoordig verbeterd.
Het was een volledige duplex-installatie, echter
met inbegrip van een dynamo voor een tamelijke golf
lengte, een goeden afstemmer, en ook een aarde-anten
ne, een goeden versterker, en kon ook als ontvangsta
tion gebruikt worden.
„Hier is die schoorsteen in de rots, waarvan Tom
sprak," maakte Jack Bob opmerkzaam. „Zoo gingen
zij naar boven. En de antenne, vermoed ik, bevindt
zich op den top van de rots."
„Deze boog," ging hij voort, de spoelen naderende,
„ziet er tamelijk sterk uit en schijnt een vrij ingewik
keld water-af koeling systeem te bezitten. Van vreemde
constructie, Duitsch, denk ik. De Duitschers waren een
van de meest vooraanstaanden in de ontwikkeling van
de radio-telefonie, weet je."
„Mij goed," antwoordde Bob, die ongeduldig begon
te worden. „Maar wat ik wenschte te weten is, kan ik
nu met mijn vader naar je ranch telefoneeren?"
„O, ja, Bob, neem mij niet kwalijk," zeide Jack be
daard. „Je weet, hoe gek mijn vader en ik over die radio
telefonie zijn. Maar, natuurlijk, je brandt van verlangen
om je vader te spreken. Welnu, wij zullen het beproeven.
Ik zal de dynamo aandrijven."
8
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De daad bij het Woord voegende, had Jack de dynamo
weldra aangedreven, terwijl Bob door de lucht zijn
vader begon aan te roepen.
„Denk er om dat je onzen code gebruikt," waar
schuwde Jack hem. „Je weet dat Rollins vertelde*
dat die kerels op de hoeve van Calomares over een
krachtig radio-station beschikten, en wanneer zij je
omroep opvangen en luisteren, zou alles mis loopen."
„Goed," antwoordde Bob. „Maar wanneer Dave het
sein beantwoordt, zal ik naar vader moeten vragen,
omdat Dave onzen code niet verstaat."
En Dave Morningstar, de tweede gewezen cowboy, die
als monteur en bewaker van het station van Mijnheer
Hampton in Nieuw-Mexico aangesteld was, antwoordde.
En toen hij voldoende afgestemd had om duidelijk
te kunnen verstaan en de stem van Bob hem in de ooren
klonk, was hij zoo verrast, dat hij de eerste oogenblikken
niet dan onsamenhangende klanken kon uitstooten.
Daarna vloeide er een stroom van vragen van zijn
lippen; hij wilde weten waar Bob was, hoe hij van de
radio-telefoon gebruik kon maken, wat er met de jon
gens gebeurd was, waarom Tom Bodine, zijn maat,
niet teruggekomen was, en al zoo meer. Doch Bob
sneed hem het woord af.
„Schei uit, Dave," zeide hij. „Men kan ons afluiste
ren. Roep vader aan de telefoon, dan kan ik spreken
in code. Dan kan ik alles uitleggen."
Hoewel het in den middag was, was Mijnheer Temple
weldra bij de hand. Hij had omtrent de jongens zóó
in ongerustheid verkeerd, dat hij des nachts geen oog
had kunnen sluiten. Ondanks zijn overtuiging dat het
dwaasheid was dat hij zóó spoedig iets van de jongens
vernemen zou, was hij den geheelen morgen bij het
radio-station gebleven. Zoodra hij dus de stem van
zijn zoon hoorde, legde hij een toon van innige dank
baarheid in zijn antwoord.
„Ben jij het wezenlijk, Bob?" vroeg hij, in code spre
kende. „Ik moet mijn verstand kwijt geweest zijn om
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jelui jongens op zulk een gewaagd avontuur te laten
uittrekken. Sedert jelui vertrek heb ik geen gerust
oogenblik meer gehad. Zeg mij waar je bent en wat je
ondervonden hebt. En hoe voor den drommel is het
mogelijk dat je radio-telefonisch met mij spreekt? Zijn
jelui allen wel?"
„Ja, wij zijn allen wel, Vader," antwoordde Bob, en
ook zijn stem klonk vol aandoening. De stevige knaap
en zijn vader waren oprechte kameraden. „Maak u
niet ongerust Vader," liet hij volgen. „Ja, dank u, wij
maken het allen best."
Daarop deed hij een verhaal van hun avonturen
vanaf het oogenblik waarop zij de grens van Oud-Mexico
overgereden waren en afscheid van Tom Bodine geno
men hadden. Zijn vader onderbrak hem verscheidene
malen.
„Daarvoor dank ik den hemel," zeide zijn vader,
toen hij vernomen had dat Tom Bodine de jongens
gevolgd was en zich bij hen gevoegd had. „Hij is een
betrouwbare kerel, en nu ik weet dat hij bij jelui is,
kan ik geruster ademhalen."
Aan het verhaal van het gevecht in het hol gekomen,
maakte Bob, zeer diplomatiek, er weinig drukte over.
Om de bezorgdheid van zijn vader nu weer te ver
meerderen, gaf niets, bedacht hij. Deze laatste gaf
nu toch al reeds blijken van grootere ongerustheid
en deed haastige vragen, welker beantwoording Bob
niet geheel en al ontwijken kon. Het gevolg was, dat
Mijnheer Temple een tamelijke goede voorstelling kreeg
van het gevaar waaraan de jongens blootgesteld ge
weest waren.
„Maar, Vader," brak Bob den stroom van diens uit
roepen van schrik af, „alles is uitstekend afgeloopen.
Wij mankeeren geen van allen iets, en hebben ons
vliegtuig terug."
„Jawel, jawel, Bob, dat weet ik," antwoordde zijn
vader. „Doch de gevoelens van een vader kun je je niet
voorstellen. En afgeloopen is het nog volstrekt niet
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want jelui hebben Mijnheer Hampton nog niet be
vrijd. En je weet niet, welke moeilijkheden je daarbij
ontmoeten kunt en welke gevaren jelui nog te wachten
staan."
„O, ik geloof dat wij het ergste achter den rug heb
ben, Vader," zeide Bob. „Wij hebben Morales en Von
Arnheim gevangen genomen en die twee waren onze
grootste gevaren. Indien wij hen aan het hoofdkwartier
ontmoet, en zij mij herkend hadden, hadden wij onze
matjes wel kunnen oprollen. En dan zouden wij ge
vangen genomen zijn. Thans evenwel, is er niemand,
die ons herkennen zal. De rebellen zullen ons houden
voor hetgeen waarvoor wij ons uitgeven, jonge, op
avonturen beluste Amerikanen, die bij hen dienst
willen nemen."
„Wij zullen het hopen, Bob," zeide zijn vader, slechts
half overtuigd. „Doch laat mij eens even nadenken.
Nu jelui het vliegtuig weer in je bezit hebben, be
staat er misschien een andere manier om Mijnheer
Hampton te verlossen. En jelui hebben die gevangenen
ook. Misschien zou je, door hen uit te hooren, belang
rijke dingen van hen te weten kunnen komen. Heb je
dat al gedaan?"
„Daar was ik juist aan toe gekomen, Vader," gaf
Bob ten antwoord.
Nu vertelde hij van Roy Stone, den jongen Ameri
kaan en bewaker van het radio-station in de grot, dien
zij eveneens tot gevangene gemaakt hadden. Er volgde
een zeer langdurige gedachtenwisseling. Mijnheer Tem
ple keurde aanvankelijk niet goed dat zij bekend maak
ten wie zij waren, nu zij tot zoover nog niet ontmas
kerd waren. Doch tevens zag hij in, dat indien zij van
Stone een nuttig gebruik konden maken, dit voor de
jongens van het grootste belang zou kunnen zijn. Ein
delijk machtigde hij Bob aan Stone een flinke beloo
ning uit te loven, indien zij dachten dat hij daarvoor
te vinden zou zijn. Ten slotte drukte Mijnheer Temple
Bob op het hart geen verdere stappen te ondernemen
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alvorens hem radio-telefonisch geraadpleegd te hebben,
en maakte hij een einde aan het gesprek.
Met gedempte stem bracht Bob aan Jack en Frank,
aan den ingang van het hol waar Frank de gevangenen
bewaakte, verslag uit van den voornaamsten inhoud
van het gesprek met zijn vader. Tom Bodine lag nog
in een vasten slaap. Stone lag op zijn bed te rusten.
Morales en Von Arnheim zaten, het hoofd op de borst
gezonken, in de zware stoelen, aan welke Jack het
verstandig geoordeeld had hen vast te binden, terwijl
Bob telefoneerde.
„Welnu, laat ons eens met Stone praten en hooren
wat hij zegt," stelde Jack voor. „Frank en ik hebben
den toestand ook besproken en kwamen op allerlei denk
beelden. Zoo dachten wij ten eerste, dat de rebellen mis
schien geneigd zouden zijn vader tegen Morales en
Von Arnheim uit te wisselen. Stone zal ons wel kunnen
zeggen, hoe hoog dit edele tweetal door de rebellen
geschat wordt."
„Mag ik ook niet een woordje in het midden bren
gen?" vroeg Frank ongeduldig. „Of moet ik eeuwigdu
rend hier de wacht blijven houden? En ik wilde ook
gaarne eens naar ons vliegtuig gaan zien, en het aaien wan
neer ik er niet kan instappen en wegvliegen. Ik kan het
van hier zien liggen, en het ziet er zoo verlokkend uit."
„Je zult daarmee nog wat geduld moeten hebben,"
antwoordde Jack hem lachende. „Voor wij spelletjes gaan
doen moeten wij eerst beslissen wat wij doen zullen."
In dat oogenblik begon Tom Bodine zich op zijn rust
bed uit te rekken en geweldig te geeuwen.
„Nu kan ik mijn stem in de raadszaal ten minste ook
laten hooren," zeide Frank. „Zoodra Tom wakker is,
mag hij de wacht houden."
„Best, hoor," antwoordde Jack. „Wij zullen hem
met Morales en Von Arnheim hier laten, zoodra hij
ontbeten heeft. Daarna zullen wij met Stone in het
andere vertrek gaan en eens met hem praten.
Aldus werd het geschikt.

HOOFDSTUK XXI.
ZIJ WINNEN EEN BONDGENOOT.

Alvorens de wacht te betrekken, dacht Tom aan
hun paarden, een bizonderheid, die de jongens bij den
snellen loop der gebeurtenissen, geheel uit het hoofd
gegaan was. Hij en Bob daalden de helling af, en brach
ten de paarden naar een plekje in het dal waar langs
den zoom van een snelvlietend beekje gras groeide en
een paar boomen schaduw verleenden. De paarden
werden gekluisterd, opdat zij niet te ver zouden loopen,
en mochten vervolgens naar hartelust grazen. Zonder
uitzondering, gingen zij terstond in het gras liggen rol
len.
Na hun terugkeer naar het hol, nadat Bob een vlug
onderzoek naar het vliegtuig ingesteld, het in de beste
orde bevonden, en voorzien van gas en benzine aan
getroffen had, nam Tom de wacht over en voerden de
jongens hun voornemen uit, met Stone in het naaste
vertrek een bespreking te houden.
Stone maakte het hen zeer gemakkelijk door met
spreken te beginnen, zoodra Morales en Von Arnheim
hen niet meer konden verstaan, en hun te vertellen
dat hij reeds vermoed had, wie zij waren.
„Uw namen weet ik natuurlijk niet," zeide hij, „doch
ik gis dat een van u de zoon is van dien Amerikaanschen
grooten piet, die door Calomares op zijn ranch gevan
gen gehouden wordt. En de anderen zijn zijn makkers."
Bob keek op zijn neus. Hij had verwacht dat hun
identiteit onbekend gebleven was. Indien deze man zoo
slim een gevolgtrekking kon maken, zouden hun beide
andere gevangen daarin zeker niet te kort schieten.
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En wanneer zij nu aan hun oorspronkelijk plan gevolg
gaven en zich bij het hoofdkwartier van de rebellen
aanmeldden om dienst te nemen, zouden zij dan niet
eveneens verdacht worden?
„Hebben de anderen ook uitgemaakt wie wij zijn?"
vroeg hij.
„Dat weet ik niet," antwoordde Stone. „Jelui heb
ben mij niet veel gelegenheid gegeven om met hen te
spreken, niet waar? Doch die Duitscher is een gladde
en die kan het zijne er van denken. Maar" — en hetgeen
hij nu mededeelde verjoeg de bezorgdheid van Bob ge
deeltelijk — „mijn bed staat tamelijk dicht bij deze
kamer en ik heb nog al goede ooren. Ik luisterde een
paar dingen af, die door Morales en Von Arnheim niet
verstaan konden worden, voornamelijk toen gij door
de radio bezig waart met te spreken met je vader. Ten
minste, ik meende, met je vader. Het grootste gedeelte
werd in code gezegd, doch een paar malen noemde
je hem „Vader"."
De drie vrienden zagen elkander met verbaasde
oogen aan, en Stone lachte.
„Tot ik uitmaakte wie jelui waren," zeide hij, „hield
ik jelui voor op avontuur beluste jongelui, die gekomen
waren naar de plek waar avonturen genoeg zijn te
vinden. Maar toen ik eenmaal een vermoeden had,
was de rest niet moeilijk. Want, zie je, ik wist dat de
door Von Arnheim gestolen vliegmachine van jelui
was, en ook van die radio-telefoon-stations van jelui.
Toen er dus een over de dynamo begon te praten, be
wees dit mij dat hij verstand van radio had, en dat was
een tweede aanwijzing. En zoo kwam het een van het
ander. In ieder geval, eindelijk kwam ik er achter wie
jelui waren. Heb ik goed geraden?"
„Ja," zeide Jack, den knoop doorhakkende, toen
Stone met spreken ophield. „Je hebt goed geraden.
Hij, die door de Mexicanen vastgehouden wordt, is
mijn vader, en dit zijn mijn vrienden." Toen keek hij
den ander onderzoekend aan.
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„Wij staan voor een moeilijk geval," ging hij toen
eenvoudig voort, „en hebben behoefte aan de hulp,
die jij ons zoudt kunnen geven. Hoe sta je in je ver
houding tot de rebellen? Jij bent Amerikaan en wij zijn
Amerikanen. Zegt dat je iets?"
„Ja, mannetje, dat doet het," hernam Stone. On
danks het feit, dat hij niet meer dan zeven of acht jaren
ouder was dan de vrienden, had hij een zwervend leven
geleid vol ondervinding en van zijn levensstandpunt
beliefde hij hen als niet meer dan knapen te beschou
wen. „Ik voel alles voor de goede, oude V. S. Maar
versta mij niet verkeerd," ging hij voort. „Die mannen
ginds zijn flinke kerels, en maak jezelven niet wijs dat
zij dat niet zijn. En zij hebben geen Amerikaansche
opvattingen en manieren. Doch, om het even, zij zijn
goed, en laat je niet door een ander vertellen dat het
niet zoo is. Ik wil dus tegenover hen niet voor verrader
spelen. Dus, al hebben jelui vaders nog zoo'n massa
dollars" — hij wierp een blik op Bob, die onrustig heen
en weer schoof, toen hij zich de door zijn vader uit
geloofde belooning herinnerde — kom mij daarmee niet
aan boord, en nu weet je het."
Bob bleef zwijgen, doch Jack stelde zich weer op
de bres.
„Dat is mooi van je," zeide hij hartelijk. „Ik ben blij
je zoo te hooren spreken. Maar" — en Jack hield met
opzet op — „neem nu eens aan, dat de gevangenhouding
van mijn vader een bedreiging was van den vrede en
den voorspoed van de goede, oude V. S. zooals gij ze
noemt. Wat dan?"
Stone keek verlegen. „Waarop doelt ge nu?" vroeg
hij.
„Zullen wij hem zeggen wat volgens Mijnheer Temple achter de heele zaak verborgen is?" vroeg Jack aan
zijn makkers.
Bob en Frank knikten toestemmend.
„Luister dan," zeide Jack. „Het zit zoo." En hij
vertelde aan Stone dat volgens Mijnheer Temple de
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aanvallen op de onafhankelijke petroleum-maatschappijen, de ontvoering van Mijnheer Hampton, en de po
ging van Rollins en Remedios om zich van hemzelf
meester te maken, geen ander doel hadden dan een
gespannen verhouding te doen ontstaan tusschen de
Vereenigde Staten en President Obregon, het verant
woordelijke Hoofd van het land, dat deze gewelddadig
heden gepleegd had. „En Mijnheer Temple zegt,"
eindigde Jack, „dat wanneer het tusschen de beide lan
den tot een oorlog mocht komen, het ons in geheel Latijnsch-Amerika zeer veel kwaad zou doen."
„Dat zou het zeker," merkte Stone nadenkend op.
„Ik heb jaren lang in die Spaansch-Amerikaansch
republieken gezworven, en zij beschouwen die goede,
oude V.S. als niets anders dan een fortuinjager en een
tiran." Hij zweeg even, en vervolgde toen: „Hoor eens.
Wat je zooeven zeide, maakt een groot verschil. Je
hebt mij nog niet verteld, waarom het jelui eigenlijk
te doen is. Doch dat kan ik gemakkelijk raden. Jelui
willen zijn vader verlossen, zonder dat de Amerikaansche autoriteiten iets van de zaak hooren. Heb ik het
goed?"
Jack knikte.
„Komaan, ik zal jelui helpen," zeide Stone. „Ik
weet waar hij is en hoe ik bij hem kan komen."
„Hoera!" juichte Frank, de voortvarende.
Jack en Bob vergenoegden zich met de hand van
Stone warm te drukken. Toen hij zich rekenschap
gaf dat Stone nog steeds gekneveld was, trok Bob een
mes waarmede hij de touwen wilde doorsnijden, doch
Stone hield hem tegen.
„Laat Von Arnheim en Morales niets bemerken,"
zeide hij. „En houd mij gebonden. Misschien ver
moeden zij dat ik partij voor je trek, doch ik wil niet
dat zij zekerheid krijgen. Ik wil een gaatje open hou
den om van hier te kunnen gaan, want het zal mij
later niet zeer aangenaam gemaakt worden."
„Dat begrijp ik," zeide Bob. „Welnu, al wil je dan
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geen geld aannemen, je zult moeten goedvinden dat
mijn vader of Mijnheer Hampton je op de een of andere
manier helpen, met werk of zoo."
Stone glimlachte meewarig. „Ventje," zeide hij,
„om door de wereld te komen, daarover maak ik mij
het allerminst bekommerd."
Na zich aldus van de medewerking van Stone ver
zekerd te hebben, wilden de jongens thans van hem
weten hoe de zaken op de ranch van Calomares stonden.
Urenlang bleven zij praten, en kenden geen tijd,
tot Tom Bodine hen opmerkzaam kwam maken dat
de zon weldra zou ondergaan en vroeg wat zij voor
nemens waren dien nacht te doen. Intusschen hadden
zij alle inlichtingen bekomen die Stone hun geven kon,
hetgeen zeer veel was; Bob had ten tweeden male
radio-telefonisch met zijn vader gesproken, en zij
hadden nu een plan volgens hetwelk zij verder te werk
zouden gaan.
Jack en Bob zouden de poging tot bevrijding van
Mijnheer Hampton alleen voortzetten. Met Bob als
piloot, zouden zij in het vliegtuig naar de ranch van
Calomares vliegen, want Jack was niet zulk een er
varen vliegenier. Bob, daarentegen, kende zijn ma
chine van A tot Z, en ook al haar streken, want
vliegmachines hebben zelfs nog méér dan auto s en
motorbooten, hun kuren, en moeten om zoo te zeggen
„in een goed humeur" gebracht worden.
Frank toonde zich niet tevreden met de rol die hem
toebedeeld was. Hij moest met Tom Bodine en Stone
in de grot achterblijven, om de gevangenen te helpen
bewaken. Zoodra zij Mijnheer Hampton bevrijd zou
den hebben, zouden Jack en Bob in de vliegmachine
met hem naar de ranch van de Hamptons vliegen.
Door middel van het radio-telefoontoestel van de
vliegmachine, dat van 150 tot 200 mijlen kon uitzen
den, hoewel het van op veel grooter afstand ontvangen
kon, zouden de Hamptons en Bob de in de grot achterge
blevenen waarschuwen. Dan zouden Frank, Tom Bo-
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dine en Stone te paard naar de grens terugrijden. Morales en Von Arnheim zouden gebonden alleen ge
laten worden, om te voorkomen dat zij alarm maak
ten, of anderszins de plannen bemoeilijkten. Nadat
het geheele gezelschap veilig en wel een eind over
de grens gekomen zou zijn, zou het hoofdkwartier
van de rebellen per radio-telefoon verwittigd worden,
waar men de gevangenen kon aantreffen. Deze laatsten
zouden derhalve alleen een weinig ongemak onder
vinden.
„Maar waaruit bestaat daarbij mijn deel in de pret?"
beklaagde Frank zich, terwijl hij Bob en Jack met ijver
zuchtige oogen aanzag. „Jelui houden alle genoegens
en eer voor j ezelven. Ik sjok als een lammetje naar
de ranch terug."
„Het treft ongelukkig, Frank," zeide Bob. „Maar je
schouder is nog ontwricht en pijnlijk van het gevecht
van gisteravond, en ik kan het vliegtuig dus beter
besturen. En je weet ook, je medenemen kunnen wij
niet, want de machine biedt slechts plaats voor drie, en
zoodra Mijnheer Hampton bij ons is, zal zij haar volle
lading ingenomen hebben. Eén van ons is verplicht
achter te blijven. Tot zoover heb je ook je aandeel
in de pret gehad, niet waar? En je beurt zal wel weer
aanbreken."
„Dat is mij nog niet duidelijk," antwoordde Frank.
„Het wil mij voorkomen dat wanneer Mijnheer Hamp
ton bevrijd is, de aardigheid er af is. Maar zoo spelen
jelui groote kerels altijd over een kleiner ventje de
baas. Jelui zitten hem altijd op zijn kop."
„Nu dan, als je het weten wilt," plaagde Bob on
deugend. „Ben ik niet ter wille van Della verplicht
om je neus buiten gevaar te houden? Oef! Wat nu?
Kom, jö, kun je nu heelemaal geen gekheid ver
dragen?"
Want, een ontwrichten schouder of niet, was Frank
op den grooten knaap toegesprongen, sleurde hem
uit zijn stoel, en begon hem met zijn vuisten te bewerken.

HOOFDSTUK XXII.
DE VLUCHT TER BEVRIJDING.

„Allo, kleedt je uit."
Bob zeide het, en het bevel gold Morales en Von Arnheim. Tom Bodine hield zijn revolver op hen ge
richt.
„Maar waarom?" stribbelde Von Arnheim tegen.
„Doe geen vragen, dan behoef ik niet tegen je te
liegen," zeide Tom, zijn wapen richtende. „Doe alleen
wat je bevolen wordt."
Knarsetandend van woede, gehoorzaamden de man
nen. Toen zij hun bovenkleeren uitgetrokken hadden
en in hun dunne onderkleeding stonden — een wel
gebouwd, krachtig paar mannen, ongeveer ter lengte
van Jack en Bob, hoewel geen van beiden zoo forsch
als deze laatste — hield Bob hen tegen.
„Zoo is het voldoende," zeide hij. „Sla deze om je
heen." En hij wierp hun gummi poncho's toe, die zij
rond hun schouders sloegen.
De uitgetrokken kleedingstukken werden door Bob
en Jack opgeraapt en met deze begaven zij zich naar
het radio-vertrek. Hier wierpen zij op hun beurt hun
bovenkleeding af; Jack trok die van Morales, en Bob
die van den Duitschen vliegenier aan. Aldus hadden
zij afgesproken omdat Jack uitstekend en vloeiend
Spaansch sprak en dus het meest geschikt was voor
de rol van Mexicaan. Bob, daarentegen kon beter
voor den Duitscher doorgaan, want, zooals Roy Stone
hun gezegd had, was deze geen artist in het Spaansch.
„Buenos dios, Senor," zeide Jack, met een buiging
als een hoveling.
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„Ach, mein lieber Augustijn," antwoordde Bob, in
stram militaire houding salueerende.
Zij barsten in een onbedaarlijk lachen uit, daarin ge
zelschap gehouden door Frank en Roy Stone, die van
de gedaanteverwisseling getuige geweest waren.
„Nu, en hoe zien wij er uit?" vroeg Jack.
Stone bekeek hem met een critisch oog
„Tegenover menschen die Morales en Von Arnheim
alleen van aangezicht kennen, kunnen jelui best
voor hen doorgaan. Beiden zijn gladgeschoren, hetgeen
iets bizonders is, want zoowel Mexicanen als Duitschers zijn trotsch op knevels. Maar daar boffen jelui
bij. Doch op één ding moet ik je wijzen," wendde hij
zich tot Bob, „namelijk dat je zorgen moet te loopen
alsof je stijve beenen en een paal ingeslikt hebt, want
zoo loopt Von Arnheim altijd. En jelui moeten beiden
je hoed diep over de oogen trekken. En herinner je nu
verder goed hetgeen ik gezegd heb. Het landingsterrein
kunnen jelui gemakkelijk vinden, zelfs in het donker.
Het is een vlakke weide, zoo effen als een tafel, met de
ranch en bijgebouwen aan het eene einde in een groep,
en het radio-station met den hoogen mast, waaraan
de antenne, aan het andere. Beide plekken zullen gran
dioos verlicht zijn, want Calomares voert een hofstaat
als een ridder uit de middeleeuwen, en heeft altijd
zooveel mannen om zich heen, dat hij niemand be
hoeft te vreezen. Waarom dus wegkruipen in het don
ker? En hij is een vechtersbaas. Hij is er dol op, daar."
„Dat komt in mijn kraam te pas," zeide Bob. „Het
zijn goede bakens om op aan te vliegen."
Uit het voorgaande zal men hebben kunnen afleiden
dat de jongens afgeweken waren van hun oorspronke
lijk plan als jeugdige Amerikaansche avonturiers bij
de rebellen dienst te nemen, en hun kans voor de
bevrijding van Mijnheer Hampton af te wachten.
Zooals de zaak thans geregeld was, zouden Bob en
Jack in het vliegtuig landen, en terwijl Bob er bij bleef,
zou Jack trachten binnen de kamer te komen waar
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men zijn vader gevangen hield, hem verlossen, en hem
naar het vliegtuig brengen, waarna zij onmiddellijk
naar de grens zouden opstijgen.
Natuurlijk was het plan niet zoo gemakkelijk voor
tenuitvoerlegging vatbaar als het klonk. Het vinden
van de ranch en de landing waren gemakkelijk ge
noeg. Door de lucht was de ranch in rechte lijn niet
verder dan vijftig mijlen ver, en in die spaarzaam be
volkte streek, zou Bob door geen andere dergelijke
verlichting van de wijs gebracht kunnen worden.
Waren de jongens echter eenmaal geland, dan zouden
de moeilijkheden kunnen beginnen.
Eerst hadden zij de raadzaamheid overdacht om een
later uur voor hun poging uit te kiezen. Het hoofd
kwartier van de rebellen zou dan in zoete rust gedom
peld zijn, en zij liepen minder gevaar om iemand tegen
het lijf te loopen. Doch in dat geval, overwogen zij
weldra, zouden ranch en station tevens in het donker
gehuld zijn, en Bob zou geen bakens hebben die hem
het landingsterrein wezen.
Neen, er was slechts één ding te doen, en dat was, op
een vroeg uur daar aan te komen. En bovendien zou
hij dit voordeel aan zijn zijde hebben, dat schildwach
ten niet zoo streng zouden opletten, en dat bij het
gaan uit en het komen naar de ranch van zoovele menschen, het voorbijloopen van een bekende gestalte,
zooals die van Jack zijn zou, geen kwade vermoedens
zou opwekken. Hij kon natuurlijk staande gehouden
worden door iemand, die een praatje met hem wenschte
te maken. Doch onder het een of andere voorwendsel
zou hij kunnen doorloopen. Hij had zelfs bedacht om
een zakdoek om zijn wang te knoopen en te doen alsof
hij kiespijn had. Dit zou tevens helpen om zijn gelaats
trekken te verbergen, en tot verontschuldiging strek
ken indien hij zich van lange redevoeringen onthield.
„Alles in orde," zeide Jack eindelijk, en hij voltooide
zijn vermomming door zich den hoed van Morales op
het hoofd te drukken. „Laat ons gaan."
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„Jawohl, jawohl," zeide Bob den paradepas aanne
mende.
Weer barsten allen in lachen uit. Vervolgens liepen
Bob en Jack naar het buitenste vertrek in de grot, door
Frank en Roy Stone gevolgd. Stone had alle omzich
tigheid van zich afgeworpen en besloten tegenover
Morales en Von Arnheim niet langer komedie te
spelen.
„Ik zal in ieder geval gauw genoeg met je hier van
daan rijden," had hij tot Frank gezegd. „En dan ont
dekken zij het toch, indien zij het niet reeds eerder
vermoed hebben. Ik ga naar het vliegtuig om de
jongelui te zien vertrekken."
Frank had verzocht mede naar het dal te mogen gaan
om het opstijgen bij te wonen, en de anderen hadden
hem dit niet durven weigeren. Zoodat zij met zijn
vieren, ieder voorzien van een fakkel, die door Stone
in het hol voor de verlichting van het landingsterrein
bewaard werden, uit de grot naar buiten traden. Tom
Bodine bleef ter bewaking van de beide gevangenen
achter.
Deze hadden opnieuw de vernedering moeten onder
gaan dat hun handen gebonden werden, na hun uitkleedpartij, en, in de poncho's gewikkeld, hadden
zij zich op het kermisbed geworpen, den vorigen nacht
door de jongens gespreid.
Tom Bodine had bij den uitgang post gevat, en wierp
nu en dan een blik naar binnen, naar de neerliggende
gedaanten. Doch deze bleven roerloos onder hun
poncho's liggen, en hij scheen hen gerust aan hun lot
te kunnen overlaten. Arme kerels, dacht Tom, die zich
niet bizonder vijandig gezind jegens hen gevoelde,
zij hebben het hard te verantwoorden gehad. Na hun
landing in het vliegtuig werden zij overrompeld en ge
beukt. Daarna gevangen genomen, hadden zij moeten
dulden dat zij gekneveld werden en verkeerden in
het onzekere wat men met hen voor had. Waarschijn
lijk waren zij thans uitgeput en in diepen slaap, dacht
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Tom. Hij liep op zijn teenen naar de plek waar zij lagen,
en zooals hij verwacht had, hadden zij de oogen ge
sloten en ademden zwaar.
Bij den ingang teruggekeerd, deed Tom een paar
passen vooruit, opdat hij beter om den hoek van de
rots naar de vliegmachine zou kunnen zien. De jongens
waren nu daar aangekomen, de petroleumfakkels wer
den in den grond gestoken, en aldus verlicht, lag daar
het vliegtuig als een groote vogel.
Toen de schroef begon te draaien, ging Tom nog iets
meer naar voren. Een vliegtuig was iets nieuws voor
hem, en hij was zoo ongeduldig naar het oogenblik
waarin het zou opstijgen dat hij al het andere vergat;
hij vergat zijn gevangenen, en had voor niets anders
gedachten over dan voor dat wonderstaaltje van werk
tuigkunde, dien reusachtigen vogel, thans over den
grond taxiënde, op het punt van op te stijgen. En toen..
Tom had zich plotseling omgewend. Het oude in
stinct van den mensch die veel onder den blooten
hemel geleefd heeft, en dat hem waarschuwt wanneer
er gevaar dreigt, had ook bij hem gesproken. Doch
juist even te laat. Nauwelijks had hij zich omgewend,
of een gedaante snelde uit de grot, en Tom, niet het
minst op een aanval voorbereid, werd omver geloopen.
Onder het vallen stiet hij een langen, rauwen kreet
uit, in de hoop Frank en Roy Stone te waarschuwen.
Toen kreeg hij een slag met de kolf van een revolver
op zijn hoofd.

HOOFDSTUK XXIII.
DE BORDJES WORDEN VERHANGEN.

„Wat was dat?" vroeg Frank, en hij keerde zich tot
Roy Stone, terwijl het vliegtuig Jack en Bob op hun
avontuur het nachtelijk duister invoerde. „Ik meende
een schreeuw te hooren."
„Dat deed je ook," zeide Stone. „Ik hoorde het ook.
Uit de grot."
Beiden keken omhoog naar de ver verwijderde grot.
Daar was geen teeken van leven. Zij konden alleen
den donkeren vorm van de rots die den ingang be
schermde onderscheiden. Zij zagen elkander aan, hun
harten van een bang voorgevoel vervuld. Toen schudde
Frank zich en lachte.
„Och kom," zeide hij, „deze eenzame plek doet iemand
aan spoken gelooven. Ik weet wat het geweest is. Het was
Tom, die de jongens een goede reis toeschreeuwde."
„Ik geloof dat je gelijk hebt," zeide Stone, veel ge
ruster. „Ja, dat zal het geweest zijn. Evenwel, wij
zullen teruggaan. Wanneer alles goed gaat, vertrek
ken wij over een paar uren zelf van hier."
„Vooruit dan maar," zeide Frank, zich bukkende
om een van de fakkels uit den koker te nemen, waarin
hij echter door Stone verhinderd werd. Deze had weer
angstige blikken op de grot geworpen.
„Laten wij de fakkels niet medenemen," zeide hij.
„Waarom niet?"
„Alleen om verstoppertje te spelen; ik verbeeld mij
dat het niet in orde is."
Frank liet zijn stem onwillekeurig dalen, als vreesde
hij dat er luisteraars in de buurt waren.
9
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„Ik zal je eens wat zeggen," zeide hij. „Datzelfde
gevoel heb ik ook. Wacht eens! Ik krijg een denk
beeld. Laten wij stil buiten den lichtkring gaan,
niet naar de grot, maar dien kant uit," en hij wees
in de richting van het vliegtuig. „Wij zullen onze
handen voor ons voorhoofd houden en net doen alsof
wij de machine nakijken. Het is héél natuurlijk, dat
wij een donkere plek uitgezocht hebben, indien wij
de vliegmachine met het oog willen volgen."
„Prachtig bedacht," zeide Stone, en zij brachten het
plan ten uitvoer.
Buiten het schijnsel van de fakkels bleven zij staan.
Het was intusschen echt donker geworden. Nu konden
zij zelfs den vorm van de rots niet meer zien.
„Misschien maken wij ons zenuwachtig om niets,"
zeide Stone. „Ik heb zoo'n kinderachtig gevoel. Wat
zou er gebeurd kunnen zijn? Die oude cowboy van
jelui ziet er naar uit alsof hij zijn man best staan
kan."
„Dat kan hij ook," zeide Frank. „Maar toch, ik voel
dat wij op onze hoede moeten zijn. Vinden wij Tom
bij de hand, wanneer wij in het hol teruggekeerd
zijn, des te beter. Maar anders
".
„Je hebt gelijk, mannetje," gaf Stone toe. „Ik ben
net zoo min een lafaard als de ander. Doch indien
Morales en Von Arnheim mij samen in hun klauwen
hadden, zou ik er het loodje bij leggen."
Frank had vlug zijn gedachten laten werken.
„Hoor eens," zeide hij. „Is er geen weg waarlangs wij
daarheen kunnen sluipen en ons overtuigen of alles
wel is of niet ? Neem eens aan dat Tom overrompeld is.
Dan zouden wij niet veel kans hebben om het hol langs
den gewonen ingang binnen te komen." Hij zweeg
en keek weer in de lucht. „Wij zijn reeds geruimen
tijd afwezig," zeide hij ongerust. „Men zou haast den
ken, dat indien met Tom alles wel was, hij reeds lang
geschreeuwd moest hebben waar wij bleven."
„Ik weet wat," hernam Stone. „Ik weet een smal
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paadje naar den top van de grot, waar de antenne ge
plaatst is. Het is zóó smal, dat wij achter elkander
zullen moeten loopen. Ik ben er nooit geweest in het
donker, doch zal het wel vinden, hoop ik. Wil je me
dus volgen?"
„Wel waarachtig," zeide Frank, „wanneer het ons
van eenig nut kan zijn."
„Ja, want er loopt een spleet van de rots, naar be
neden in de grot. Door deze hebben de Duitschers die
het station bouwden, de draden geleid. Daar kunnen
wij luisteren en misschien iets vernemen waarmee wij
ons voordeel kunnen doen."
„O, dat herinner ik mij," zeide Frank, en opgewonden
voegde hij er bij. „Misschien kan ik daarlangs in de
grot komen."
„Het zou kunnen," antwoordde Stone. „Je bent
nog al mager. Maar zonder touw van boven, zal het
een lastig karweitje zijn. Doch indien je medegaat,
komaan dan."
Zij liepen dwars door het dal en naderden den
heuvel op eenigen afstand van het pad dat naar het
hol voerde. Frank volgde den ander dicht op de hie
len. Weldra begonnen zij te stijgen. Het klimmen in
de duisternis werd hoe langer hoe moeilijker en nog
verzwaard, omdat zij zorgden geen steenen naar be
neden te laten rollen. Dit zou hen kunnen verraden,
meenden zij.
Eén maal gleed Stone, die de voorste was, uit en
tuimelde achterover, en greep om zich heen ten einde
zijn val te stuiten. Gelukkig had Frank in dat oogenblik vasten grond onder de voeten en kon hem tegen
houden. Na een korte rust om weer op adem te komen
en hun zenuwen te kalmeeren, klauterden zij verder.
Eindelijk rustten de voeten van Frank op vlakken
bodem en voor zich uit zag hij de omtrekken van
twee masten van latwerk van bekende constructie,
en tusschen deze hoorde hij het zingen van de antenne.
De Duitschers,zooals Stone eerder uitgelegd had, had-
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den de masten op zoodanige wijze opgericht, dat zij
van de eene zijde van de vlakte door den top van
den heuvel aan het gezicht onttrokken waren, terwijl
zij zoo ver van den rand van het effen plateau stonden,
dat de heuvel hen eveneens van uit het dal onzichtbaar
maakte.
Frank toefluisterende dat hij onmiddellijk achter
hem volgen moest, kroop Stone op handen en knieën
naar de spleet in de rots, door welke de draden liepen.
De spleet daalde niet recht in de grot neer, en er scheen
geen licht door. Doch het tweetal in de duisternis
bracht hun hoofden tot vlak bij de opening en luisterde
met gespitste ooren.
Een gebrom van stemmen kon door de spleet duide
lijk vernomen worden. Frank kon de woorden niet
verstaan, doch met zijn gebrekkige kennis van het
Spaansch kon hij er wel zooveel uit opmaken, dat
van die taal gebruik gemaakt werd.
„Wat is het?" fluisterde hij Stone in het oor. „Kan jij
het verstaan? Spreken zij Spaansch?"
„Ssst! Even geduld," antwoordde Stone.
Zijn stem klonk niet gerust. Frank gehoorzaamde
aan het bevel. Nu richtte Stone het hoofd op en zeide
met heesche stem: „Het is Morales. Hij en de Duitscher
moeten onzen kameraad overrompeld hebben. En ik
geloof, dat hij de ranch van Calomares gezocht en
gevonden heeft om te waarschuwen dat je vrienden
daarheen onderweg zijn."
Frank liet een gekreun hooren.
„Wanneer Jack en Bob dan landen, zullen zij zekei
gevangen genomen worden. O, kunnen wij niets doen {
Opgewonden, sprong hij op. „Laat ons de radio onklaar
maken."
Stone was eveneens opgesprongen, en legde kalmee
rend een hand op zijn arm.
„Neen, neen. Wacht nog even. liet kwaad is reeds
geschied. Zij hebben reeds voldoende gewaarschuwd
om hen op de ranch op hun hoede te doen zijn, zells
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al hebben zij geen tijd gehad om alles te vertellen.
Zij bleven besluiteloos staan en zagen elkander aan,
in dikke duisternis gehuld. Met een uitroep, vatte
Frank Stone eensklaps bij een arm. In zijn opgewon
denheid, schudde hij hem door elkander.
„Jack en Bob hebben beiden hun koptelefoon aan
gelegd toen zij wegvlogen," zeide hij. „En Jack had
de installatie op het station hier afgestemd, opdat
hij ons zou kunnen bereiken wanneer hij zijn vader
bevrijd had. Welnu, dan moet hij ook gehoord heb
ben, dat Morales zijn waarschuwing uitzond! Ja, wis
en drie. Komaan, dan is het nog zoo slim niet!"
In hun opluchting begonnen beiden wat zenuw
achtig te lachen. Het volgende oogenblik evenwel,
bond Frank weer in.
„Maar
" zeide hij, „met dat al zou de ranch even
goed de boodschap ontvangen, tenzij
"
„Tenzij wat?"
„Tenzij Jack slim genoeg is om den toestand te be
grijpen.
Stone gaf zich een slag op zijn been.
„Nu begrijp ik je," zeide hij. „Je vriend Jack zou
de ranch ook kunnen bereiken en zoodanig storen,
dat zij daar uit de boodschap van Morales niet wijs
kunnen worden."
„Precies," hernam Frank. „En wanneer het op vlug
denken en snel handelen aankomt, dan is Jack je man.
Maar om het even," liet hij volgen, „hij kan dat niet
blijven volhouden, en wanneer hij landt
"
„Wat hij zeer spoedig zal moeten doen," viel Stone
hem in de rede, „aangezien de ranch slechts vijftig
mijlen verwijderd is."
„Nu dan," ging Frank voort, „deze kerels kunnen
de ranch met hun waarschuwingen dus bereiken en
de jongens zullen gevangen genomen, of minstens in
hun poging om Mijnheer Hampton te bevrijden, ver
ijdeld worden. Neen, heertje, om hun een kans te ge
ven, zullen wij deze radio-installatie hier, onklaar moe-
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ten maken. Is Jack er in geslaagd de waarschuwing
in zoover te storen, en stellen wij nu deze installatie
buiten werking, dan kunnen zij misschien hun voor
nemen nog volbrengen. Laat eens zien. Hoe zit dat
hier in elkander?"
Beiden waren zoo verdiept geweest, dat een don
kere gedaante, die onhoorbaar tegen den heuvel
opgeklauterd was en thans om den hoek van het kleine
plateau stond, niet door hen opgemerkt was. Thans
richtte deze gedaante zich op en deed een sprong
voorwaarts. Frank stiet een kreet van waarschuwing
uit en sprong zijwaarts, juist toen een vuurstraal de
duisternis doorkliefde. De kogel floot voorbij, en liet
hem ongedeerd. Stone, die dichter bij en met den rug
naar den aanvaller gekeerd stond, wankelde. De ge
daante bonsde tegen hem, en hij viel.

HOOFDSTUK XXIV.
FRANK REDT DE EER VAN DEN DAG.

Frank's eerste gedachte was Roy Stone ter hulp te
snellen. Deze laatste en zijn aanvaller
in het donkei
kon Frank niet onderscheiden wie het was, Morales,
of Von Arnheim — hielden elkander omkneld en rolden
over den grond. Zijn tweede gedachte gold den anderen
van de twee mannen.
Verschrikt, keek hij rond, hoewel het plateau don
ker was, een tweede zag hij niet. Toen boog hij zich
over de spleet in de rots, en kon de stem van Morales
nog hooren. Daar hij niet verstaan kon wat hij sprak,
ontving hij den indruk dat de Mexicaan over het een
of ander nijdig was. Frank besloot hieruit dat Mo
rales in zijn verbinding met de ranch van Calomares
stoornis ondervond, en zijn hart sprong van blijdschap
op. Jack had ingegrepen.
Eensklaps werd in zijn hersens een wilde gedachte
rijp. Stone had aan Bob heel wat moeite gegeven,
waarschijnlijk zou Von Arnheim dezelfde ervaiing
opdoen, zelfs al was zijn schouder nog pijnlijk. Wat
belette Frank om, terwijl deze twee bleven spartelen,
zich in het hol te doen afglijden. Tom Bodine te be
vrijden, Morales te verrassen, de grot te heroveren en
daarmede de installatie?
Het volgende oogenblik werd hij door een gevoel van
schaamte overmand. Indien Von Arnheim overwinnaar
bleef, zou hij zonder eenig gewetensbezwaar, Stone dooden. Zijn eerste denkbeeld dus van zich afzettende,
rende Frank naar de plek waar de twee gedaanten nog
steeds over den grond rolden, met afwisselende kans.
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Hij bukte zich, en het eerste wat hij zag was een op
geheven hand, die een revolver omklemde, terwijl
een andere hand rond den pols van de eerste geslagen
was, en het gebruik van het wapen belette. Nu be
merkte hij dat de hand die het wapen vasthield, aan
den Duitscher behoorde, en hij handelde daarnaar.
Hij pakte de hand van den Duitscher beet, en boog
de vingers zoo ver achterover, dat een kreet van pijn
aan de lippen van Von Arnheim ontsnapte. De revol
ver viel op den grond. De eigenaar, evenwel, zette het
gevecht dapper voort. Frank sprong toe, raapte het
wapen bij de tromp op, en stond gereed met de kolf zijn
slag toe te brengen, zoodra hij gelegenheid kreeg. Doch
zij worstelden zoo verwoed, dat hij bang was te slaan,
uit vrees van zijn vriend te treffen.
Kostbare minuten vlogen voorbij. Hij stond doods
angsten uit. Indien Bob en Jack nog eenige kans
wilden hebben, moest aan Morales belet worden dat
hij nog langer naar de ranch telefoneerde.
Toen werd Roy Stone zijn tegenstander eindelijk
de baas. Hij had zijn beenen rond het bovenlijf van
Von Arnheim geslagen, trok den ander voorover naar
zijn eigen borst, de eene arm sloot rond diens lenden,
de andere rond diens keel, zijn kin was diep in den
schouder van den Duitscher geboord. Von Arnheim
had slechts één arm vrij, de ander werd als een schroef
tegen zijn lichaam geklemd. Met zijn vrijen arm hamer
de hij vruchteloos op den arm van Roy rond zijn keel,
doch was niet in staat het in zijn schouder begraven
aangezicht te treffen. Het was een greep, die Von
Arnheim tot machteloosheid doemde, en het was slechts
een kwestie van tijd of hij moest zich gewonnen geven.
Frank juichte in stilte, zoodra hij dit begreep. En
zich tot het een oor van Stone overbuigende, zeide hij:
„Ik heb zijn revolver. Indien je hem nu kunt houden,
ga ik in de grot met Morales afrekenen. Hij staat nog
steeds te telefoneeren."
Een gebrom van Stone, toen hij zijn kin nog dieper
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tegen den schouder van den ander drukte, was het
eenige antwoord. Het lichaam van Von Arnheim begon
zich achterwaarts te krommen als een boog. Gaf
hij zich niet spoedig over, dan zou zijn ruggegraat
breken.
Frank holde langs de helling naar beneden.
Toen Frank de grot betrad, zijn buitgemaakte re
volver in de hand, zag hij Morales aan het toestel zit
ten. Zijn eigen wapen hing vergeten aan zijn zijde,
zoo weinig was hij aan het gebruik van vuurwapenen
gewoon. Frank was gestruikeld, gevallen, de helling
afgerold, want zijn vuur om Morales het verder
spreken te beletten zoo lang het nog tijd was, had hem
alle voorzorgen doen verzuimen.
En in zijn haast om de ranch te waarschuwen, had
ook Morales alle voorzichtigheid uit het oog verloren.
Terwijl Frank als een dolleman door het buitenste
vertrek rende, had hij nauwelijks oogen voor de ge
daante van Tom Bodine, die gekneveld in een hoek
lag. De lichten in het achterste vertrek werden door
geen voorhangsels verhinderd uit te stroomen, want
deze laatste waren den vorigen nacht afgerukt om tot de
kens te dienen.
Morales zat met den rug naar Frank toe, den luister
aar op het hoofd.
Frank sprong toe en liet de kolf van zijn revolver
met alle kracht op het hoofd van den Mexicaan neer
komen. Zonder een kik te geven, gleed Morales zijde
lings van zijn stoel en bleef roerloos op den grond liggen.
Met zenuwachtige haast trok Frank de koptelefoon
van diens hoofd en bevestigde deze om het zijne.
Terstond drongen een reeks van Spaansche klanken
tot zijn ooren door. Hij kon er niets uit opmaken. Het
weinige Spaansch dat hij kende, was hij opeens geheel
vergeten.
„Jack, Bob," riep hij, „de microfoon naar zich toe
trekkende. „Je spreekt met Frank. Kun je me ver
staan? Frank."
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Het Spaansche gesputter hield als bij tooverslag op.
„Frank? Wel, alle duivels!" Het was de stem van
Jack, die antwoordde.
„Gebruik den code," riep Frank terug. In dezen
nood werkte zijn brein bliksemsnel. En in hun eigen
privé-code liet hij volgen: „Op het oogenblik is alles
weer goed. Zij overmanden Tom Bodine, terwijl wij
jelui in het dal vaarwel zegden. Doch wij hebben de
grot heroverd."
„Jelui hebt onze levens gered," antwoordde de stem
van Jack. „Ik hoorde je Mexicaansche vriend trachten
de ranch te bereiken terwijl wij vlogen, en begon ter
stond storing te verwekken. Het is een heele toer ge
weest en mijn keel is er heesch van. Doch hij heeft
zijn boodschap niet door kunnen zenden, dat verzeker
ik je. Wat hij eigenlijk te vertellen had, daarvan heb
ik geen steek begrepen. Ik begon er op los te zingen,
te praten, te schreeuwen. Op de ranch kunnen zij er
net zoo min iets van gesnapt hebben als ik. Maar, kerel,
je bent op het nippertje van den tijd. Wij kunnen de
lichten reeds zien. Hé? Wat is dat nu?"
Hetgeen hij gehoord had, was een schot.
Doch Frank had het te druk om zijn vraag te beant
woorden. Morales had zijn bewustzijn herkregen, en
had zich reeds tot zijn knieën opgericht, zich inspan
nende om geheel overeind te krabbelen, toen Frank,
schuin uit zijn oogen ziende, zijn gevaar inzag. Hij
rukte den luisteraar van zijn hoofd en deed een zij
sprong. De zwaarte van zijn lichaam deed Morales op
nieuw op den grond tuimelen.
Onder het telefoneeren had Frank de buitgemaakte
revolver op de tafel gelegd en om zich te verdedigen,
had hij dus niets dan zijn handen. Welnu, hij zou zich
door den Mexicaan niet laten overmeesteren en dezen
weer in het bezit van de radio-telefoon stellen, of hij
moest hem eerst dooden. Zijn handen rond den hals
van den ander en zijn beenen rond diens lichaam ge
slagen, vocht Frank zooals hij nooit gedacht had dat hij
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vechten kon. Morales was een zwaargebouwd man,
nog forscher dan Von Arnheim, tegen wien Frank het
bij die onstuimige worsteling van den vorigen avond in
het donker had moeten afleggen. Doch de zinnen van
den Mexicaan waren nog eenigszins beneveld ten ge
volge van de hem door Frank toegebrachten slag, en de
knaap vocht met de kracht der wanhoop.
De handen van Frank sloten zich vaster om de keel
van den Mexicaan. Morales was niet in staat zich uit
die knelling te bevrijden. Zijn aangezicht werd purper.
Zijn oogen puilden uit hun kassen. Eensklaps verslapte
zijn lichaam, en hij zonk op den vloer.
Frank stond op zijn beenen te wankelen. De opwin
ding en de inspanning van het gevecht deden hun in
vloed gelden. Er zijn bitter weinig jongens van zijn
leeftijd, die in staat zouden zijn door te maken hetgeen
hij doorgemaakt had, en nog op de been te blijven.
Lichtjes dansten voor zijn oogen. Hij streek met zijn
hand over deze laatste heen, om het visioen te verban
nen. Hij waggelde en zou gevallen zijn, doch zijn hand
greep den rand van de tafel en deze verleende hem steun.
Wat moest hij ook weer doen? Er was iets dat hij
doen moest. O, kon hij slechts helder denken. Jack
verwittigen! O, ja, dat was het. Hij moest den wak
keren jongen zeggen dat hij door moest vliegen — radio
station nog in het bezit van Frank — de vijand kon
nog geen verdere waarschuwing van den Mexicaan ont
vangen hebben — dat moest hij hem laten weten, dat
moest hij.
Zich aan de tafel vastklemmende, wankelend, doch
de lippen stijf op elkander geperst, wist Frank bij de
microfoon te komen. Het kopstuk tegen zijn oor hou
dende, bracht hij zijn lippen aan de spreekbuis en riep
„Jack, Jack, hoor je?
„Ja, ja," klonk het antwoord angstig. „Wat ge
beurde er?"
„Het is goed afgeloopen, Jack. Vlieg door. Ik wurgde
— hem."
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Het kopstuk viel uit zijn hand. Frank sloeg tegen
den grond.
En een oogenblik later werd hij door Roy Stone ge
vonden, dwars over het lichaam van den Mexicaan.
Beiden waren bewusteloos.
Stone was zelf misselijk en duizelig. Zijn gevecht
met Von Arnheim had veel van hem gevergd, en de
wond aan zijn schouder was weer gaan bloeden. Doch
zoodra hij den toestand begrepen had, keerde hij zich
tot Tom Bodine, wiens touwen hij onderweg naar
het buitenste vertrek doorgesneden had, en sprak op
een toon van de warmste bewondering: „Een kraan
van een jongen."

HOOFDSTUK XXV.
ER DREIGT GEVAAR.

Evenals Jack, had Bob het verslag van Frank van
hetgeen er in de grot voorgevallen was aangehoord,
want ook hij droeg een koptelefoon, terwijl hij het
vliegtuig bestuurde. En met een gevoel van oprechte
bewondering vervuld voor den afwezigen makker,
die de pogingen van Morales om hun gewaagde onder
neming te verraden, had weten te verijdelen, cirkel
den zij thans boven de twee groepen lichten, die de
plaats aanwezen waar de ranch van Calomares en
diens radio-telefoon-station gelegen waren.
Kleiner en kleiner werden de kringen, tot Bob den
motor stop zette en in glijvlucht daalde. Het terrein
was vastgestampt en effen, en het vliegtuig kwam zoo
goed als onbeschadigd op den grond. Toen het einde
lijk onbeweeglijk staan bleef, slaakte Bob een langen
zucht van verademing. Hij had in geen weken een
vlucht gemaakt. En het vliegen bij nacht boven een
onbekende streek, had zeer veel inspanning van hem
gevorderd.
Er kwamen geen mechaniciens te voorschijn om het
gelande vliegtuig te verwelkomen en het naar de
hangar te rollen. Ware dit een goed ingericht vliegveld
geweest, dan zou dit bevreemding hebben kunnen
wekken. Doch voor Bob en Jack was het een bevesti
ging te meer van de opmerkingen van Roy Stone,
dat zij op de ranch „zich er niet veel van aantrokken."
„Nu zullen wij het hebben," zeide Jack, uit het vlieg
tuig klimmende.
De beide makkers keken om zich heen en trachtten
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de duisternis met hun oogen te doorboren. Zij stonden
in het midden van een lang en breed veld. Zij werden
omringd door een kring lage heuvels, welker toppen
zich scherp tegen den fluweelachtigen hemel afteekenden. Boven hun hoofden fonkelden sterren, helderder,
warmer, en oogenschijnlijk dichter bij dan van hun te
huis op Long Island gezien.
De heuvels aan hun beide zijden lagen dicht op elk
ander. Dit was ook het geval met die in hun rug, over
welke zij gevlogen waren. Vóór hen uit, lagen zij verder
verspreid, want in die richting strekte zich het dal uit.
Achter hen lag het radio-station, waarvan de masten
en de antenne tegen den hemel afstaken, terwijl de
ramen van de machinekamer helder verlicht waren
door het licht dat daarbinnen brandde. Vóór zich zagen
zij een onregelmatige groep gebouwen, tusschen boomen. Sommige waren donker. Doch het hoofdgebouw,
de ranch, die zij uit de beschrijving door Stone herken
den, baadde in een zee van licht.
Hoe zij hun oogen ook inspanden, het was den jon
gens onmogelijk iets anders te onderscheiden dan dit.
Een menschelijk wezen was nergens te bespeuren.
De ranch zelve, trok het meest hun aandacht, want
binnen die wanden moest Mijnheer Hampton ergens
gevangen gehouden worden. Indien alles goed ging,
zou Jack weldra kunnen beginnen met het instellen
van een onderzoek waar zijn vader was. Bij die ge
dachte bonsde zijn hart, dat tot dusverre tamelijk
rustig geklopt had, hem in de keel, en een oogenblik
was het hem als zou hij stikken. Hij kon nauwelijks
ademhalen. Het was een zeer begrijpelijke gewaar
wording, doch Bob merkte de overstelping van gevoe
lens waaraan zijn vriend ten prooi was op, klom uit zijn
machine en sloeg een arm rond den schouder van Jack.
„Houd je goed, Jack," sprak hij. „Alles zal goed
afloopen."
De hartelijke beweging en de sympathieke woorden
van zijn vriend deden Jack goed.
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„Het is alweer over, Bob," zeide hij. „maar zoo
opeens...."
„Gelijk heb je," antwoordde de ferme jongen. „Ik
ben zelf zoo stijf als een hout, en ben niet van plan die
ranch binnen te gaan. Stond ik in jouw schoenen, dan
ging ik er waarschijnlijk als een haas vandoor."
Scherts was juist hetgeen Jack noodig had. Hij lachte
bij het denkbeeld dat de sterke Bob als een haas op den
loop zou gaan, en was zijn zwakheid te boven.
Jack was voornemens de ranch in de kleeding en in
de rol van Morales stoutmoedig binnen te gaan en
naar het vertrek te loopen waar men zijn vader gevan
gen hield. Bob zou bij het vliegtuig blijven. Na zijn
vader bevrijd te hebben, zou Jack met dezen terugkeeren. Dan zouden zij alle drie over de internationale
grens naar het Noorden vliegen.
Het was natuurlijk onmogelijk vooruit te zeggen,
welke moeilijkheden zij bij de uitvoering van dit
stoute voornemen ontmoeten zouden. Beide jongens
waren er echter van overtuigd dat zij tot zoover nog
geen argwaan gewekt hadden, en dat eerst Jack en
daarna Frank er in geslaagd waren de poging van
Morales om de ranch een waarschuwing te doen toe
komen, te verijdelen.
Geen van beiden kon natuurlijk weten dat de verwar
ring van geluiden door de lucht, toen Jack van uit het
vliegtuig het gesprek van Morales gestoord had, en
later, het gesprek in code tusschen Jack en Frank,
nadat deze laatste de grot heroverd en Morales over
rompeld had, aanvankelijk de nieuwsgierigheid, en
daarna de kwade vermoedens hadden opgewekt van
Muller, den jongen Duitscher, den radio-telefonist van
het station van Calomares.
Eenige oogenblikken vóór het ronken van den
motor in de lucht, de nadering van het vliegtuig aan
kondigde, had Muller besloten zich naar de ranch te
begeven en Calomares te waarschuwen. Hij was over
het landingsterrein geloopen en had juist de groep boo-
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men bereikt, toen de machine achter hem in glijvlucht
op het veld daalde.
Hoewel, zooals reeds gezegd, Muller begonnen was
kwade vermoedens te krijgen, was hij er ver van de
waarheid te gissen. Het kwam niet bij hem op, dat het
vliegtuig door de rechtmatige eigenaars hernomen
kon zijn en dat deze laatste het stoutmoedige plan had
den opgevat om Mijnheer Hampton te bevrijden. In
tegendeel; hij dacht dat iets — hij kon zich geen vol
komen voorstelling vormen wat — gebeurd moest
zijn in de grot.
Toen hij dus verscheidene minuten onder de boomen
was blijven staan, en naar het vliegtuig zag, en bemerkte
dat een forsche gestalte er uitgestegen was en op de
ranch toeliep, dacht hij niet anders of hetzij Morales,
hetzij Von Arnheim, kwam verslag uitbrengen.
Muller was een strooplikker, het type van man dat
er altijd op uit is bij zijn meerdere een wit voetje te
krijgen. Hij zou de eerste zijn die den grooten Calo
mares het nieuws bracht. Dan zou hij den ander, wan
neer hij kwam, een vlieg afgevangen hebben. Als een
pijl uit den boog schoot bij dus naar de ranch.
Intusschen vervolgde Jack zijn weg met minder
haast. Terwijl hij geen pogingen deed om zich te ver
bergen, bevond hij zich op vreemd terrein en hij voelde
dat het zijn plicht was, de door Roy Stone verschafte
aanwijzingen stipt te volgen en geen vergissingen te
maken.
Voorbij het hout gekomen, kreeg Jack het gezicht
op de ranch. Verbaasd stond hij stil. Na de beschrijving
door Roy Stone was hij niet geheel onvoorbereid. Doch
niettemin wist hij niet wat hij zag. Ja, hier stond in
derdaad een paleis in de wildernis.
Het gebouw lag op een lichte verhevenheid, met aan
de voorzijde een grasperk dat afhelde naar de boomen,
waaruit Jack te voorschijn gekomen was. Het was op
getrokken in den stijl van een landhuis van de oude
Romeinsche aristocratie. De muren waren van veel-
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kleurigen steen met inlegwerk, dat bloemen voorstelde.
Twee verdiepingen hoog, met torens, die nog twee ver
diepingen hooger waren, op de hoeken, was het gebouw
in twee vleugels of afdeelingen verdeeld, die onderling
verbonden waren door een met marmeren tegels be
vloerde zuilengalerij met dak, doch aan de zijden open.
Tusschen deze twee vleugels, van binnen, had Roy aan
Jack medegedeeld, bevond zich een open plein.
Al zijn moed voor zijn taak verzamelende, en na zijn
hoed diep over de oogen getrokken te hebben, stak
Jack het grasperk over en begon de breede steenen
trappen te beklimmen, die geflankeerd werden door
liggende steenen leeuwen. Hij bereikte de marmeren
tegels van het terras, en, in weerwil van zijn verlangen
zijn schreden naar den linkervleugel en den toren te
richten waar men zijn vader gevangen hield, bleef hij
onwillekeurig stilstaan.
Het tafereel dat zich aan zijn oogen voordeed was een
van de vreemdsoortigste die men op het vasteland van
Noord-Amerika kon aantreffen — dit met marmer ge
plaveide terras, omringd door overhangende balcons
en een klaterende fontein met waterbekken in het midden,
het geheel bestraald door den glans van electrische lich
ten, vernuftig verborgen achter het lijstwerk van de
balcons, ongeveer zooals de voetlichten van een tooneel.
Doch niet alleen dit hield de blikken van Jack ge
kluisterd, en bijna was een gesmoorde kreet van ver
rassing aan zijn lippen ontsnapt. Zijns ondanks deed
hij van achter den pilaar waar hij zich schuil hield, een
stap voorwaarts.
Want langs het balcon aan den linkervleugel, zag
Jack de geliefde gedaante van zijn vader zich bewegen,
in druk gesprek gewikkeld met een klein, donker man
met een pratricisch uiterlijk.
Het was méér instinct dan weloverwogen gedachte,
dat hem dien kreet op zijn lippen deed smoren. Zijn
instinct zeide hem dat het geven van een geluid hem
10
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verraden, en zijn stoutmoedig voornemen verijdelen
zou.
En zich toch niet bekommerende om dengene, die
hem zou kunnen zien, bleef hij omhoog staren naar die
verwijderde gedaante tot zij uit zijn gezicht verdween,
daaraan onttrokken door de vooruitstekende lijst van
het dak. Die enkele aanblik evenwel, wentelde een zwaren steen van het hart van den knaap. Zijn vader werd
ten minste niet slecht behandeld. De man in zijn gezel
schap was waarschijnlijk de Don. En het leek alsof zijn
vader eerder als gast dan als gevangene beschouwd
werd.
Nu hoorde Jack achter zich een voetstap over het
marmer, en Jack keerde zich om, plotseling tot het
besef van zijn omgeving en van de gevaren van zijn toe
stand komende. Een achteloosheid voorwendende, die
hij ver was van te voelen, dwong hij zich, niet om terug
te keeren, doch de richting in te slaan van den toren op
den linkervleugel, waarin hij thans wist dat zijn vader
verblijf hield.
Doch de tred achter hem werd versneld, en hij werd
aangeroepen als Morales. Jack hield stil. Dit was zijn
eerste opdeproefstelling. Zooals zijn plan geweest was,
had hij een zakdoek rond zijn gezicht gebonden en
zou kiespijn voorwenden. De doek verborg zijn gelaats
trekken gedeeltelijk, de omlaag getrokken hoed deed
de rest.
„Ik heb haast. Houd mij niet op," bromde hij in het
Spaansch, de stem van Morales nabootsende.
De nieuwaangekomene kwam dichterbij. Het was
Muller.

HOOFDSTUK XXVI.
DE NACHTELIJKE AANVAL.

Toen de gedaante van Jack door de schaduwen
van het boschje verzwolgen was, kwam de lange Bob,
die naast zijn vliegtuig stond, op een plotseling denk
beeld.
„Geen sterveling te zien, hier," mompelde hij tot
zichzelven, na zijn blikken nog eens in het rond te
hebben laten gaan. „Jack achtte het het beste dat
ik hier bleef, doch niemand zal aan het vliegtuig komen
peuteren. Ik ga hem achterna — in ieder geval, tot
hij aan het huis is. Hij kan mij noodig hebben."
Aldus bracht de knaap zijn geweten tot zwijgen,
toen hij de ontvangen bevelen overtrad. Doch hij brand
de zoo van verlangen een werkzame hand in het ver
loop van de zaak te hebben, dat het hem een marteling
geweest zou zijn hier werkeloos te moeten blijven.
Hij droeg de kleeding van Von Arnheim. En zijn gestal
te was dezelfde als die van den Duitschen vliegenier.
Zelfs zijn afschuwelijk radbraken van het Spaansch
zou hem niet verraden, want de Duitscher sprak het
bijna even gebrekkig als hij.
Dit alles overwoog hij in stilte, toen hij Jack met
vluggen tred volgde.
Aan de andere zijde van het boschje gekomen,
bleef Bob, toen hij het huis voor zich zag liggen, even
als Jack vol verbazing staan over de pracht van den
bouw.
Hij keek om zich heen. Niemand te zien. Struik
gewas belette hem het volle gezicht op het huis. Hij
begon die struiken te doorzoeken.
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Intusschen had, niet ver weg, het gesprek tusschen
Jack en Muller zijn hoogtepunt bereikt. Muller was den
vermeenden Morales genaderd en vroeg hem welke
mededeeling hij radio-telefonisch had willen doen,
want er was zulk een geheimzinnige storing tusschenbeide gekomen dat hij onverstaanbaar geweest was.
Niet wetende dat Muller de radio-telefonist van de
ranch was, begreep Jack er niets van. Weer antwoordde
hij haast te hebben en wilde verder gaan. Toen hield
Muller hem terug, door een hand op zijn arm te leggen.
„Houd het dan voor je, als je wilt," zeide Muller.
„Doch ik weet dat er in de grot iets gebeurd is en heb
den Don daarvan reeds in kennis gesteld. Eerst dacht
ik dat je van uit de grot had willen telefoneeren. En
nu kom je per vliegtuig zelf hier. E r i s . . . . "
„Wat bedoel je toch?" snauwde Jack hem af, hoe
wel inwendig verontrust.
„Ik bedoel dat er iets verkeerds is," hernam Muller.
Muller had nog geen vermoeden dat de man die voor
hem stond een ander was dan hij voorgaf te zijn. Ilij
beproefde slechts zijn neus te steken in een zaak, die
zijn nieuwsgierigheid gaande gemaakt had. Jack daar
entegen, wist niet anders of hij was op het punt van
ontmaskerd te worden en werd angstig.
In dit oogenblik kwam Bob, van tusschen de struiken
in het gezicht van de beide gedaanten, en hij bleef staan.
Hij zag Jack den arm van den ander wegduwen
en zijn weg vervolgen. Hij zag den ander een arm op
heffen, als wilde hij Jack slaan. En die beweging stiet
Jack den omlaag getrokken hoed van het hoofd. Het
was een toeval, doch Jack en Bob, de medespeler en
de toeschouwer in dit kleine drama — schreven het aan
opzet toe. Misschien had Jack den toestand nog kun
nen redden indien hij zich snel gebukt had om zijn hoed
op te rapen en weer op te zetten, vóór Muller zijn ge
laatstrekken gezien had.
Zooals het ging echter, meende Jack dat hij ontdekt
was. En hij stond klaar om Muller af te wachten. En
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toen gebeurde het, dat hij inderdaad ontdekt
werd. Muller gaf een schreeuw van verrassing. Toen
gaf Jack hem een geweldigen slag op den mond, die
den ander tegen den grond deed tuimelen.
Bij dien schreeuw van Muller, schrikten verscheidene
rebellen-schildwachten, die tot dusverre in de schadu
wen naast het paleis hadden staan dommelen in plaats
van de wacht te houden, klaar wakker. Op bloote
voeten kwamen zij aansnellen, lange geweren in de
hand, en holden de trappen op.
Bob snelde naar voren om Jack te helpen. Deze
evenwel, wierp één blik op de schildwachten en vloog
den linkervleugel van het gebouw binnen.
In het eerst ondernamen de schildwachten geen ach
tervolging, want zij hielden den vluchteling voor Morales.
Doch zij bukten zich over Muller en hielpen hem opstaan.
Bob liep achterwaarts terug naar de struiken, en hield
zijn oogen gevestigd op het tooneel. Zijn hulp zou Jack
thans niet meer baten. Hij zou zich alleen zelf last op
den hals halen, zonder zijn makker te kunnen bijstaan.
Vanaf zijn hooge standplaats kon hij goed zien wat
verder geschiedde. Hoewel hij het gesprokene niet
verstaan kon, èn wegens den afstand, èn omdat het
Spaansch was, begreep hij niettemin dat Muller aan
de anderen uitlegde dat dit niet Morales was, doch
iemand die diens kleeren aangetrokken had.
Toen zag hij de schildwachten ter achtervolging
van Jack wegsnellen, terwijl Muller zijn revolver drie
malen in de lucht afschoot.
„Dat beteekent alarm," sprak Bob tot zichzelven.
„Ik kan beter wegloopen dan wachten tot het hier van
soldaten krioelt."
En hij liep hard naar de boomen terug. Bob zou
geen vriend in den steek laten, doch hij zag geen kans
om Jack hier van dienst te zijn. Van den anderen kant
redeneerde hij, dat indien hij zijn vrijheid behield, hij
den vader van Jack later misschien op andere wijze
behulpzaam zou kunnen zijn.
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Eensklaps kwam hij in botsing met een man, die
naar het huis rende. Beiden vlogen door den schok een
eind achteruit. Bob zag dat de ander een met een
geweer gewapend Mexicaan was. Snel als de gedachte,
liet hij zijn vuist met volle kracht tegen de kaak van
den ander neerkomen, en op zulk een aanval niet voor
bereid, sloeg de man als een blok tegen den grond.
Bob verdubbelde zijn snelheid, en snelde dwars over
het vliegveld naar zijn machine. Een bepaald denkbeeld
hoe hij handelen zou, had hij niet in zijn hoofd. Hij en
Jack hadden natuurlijk de mogelijkheid dat zij ontdekt
zouden worden voorzien. In dat geval, zou Bob — altijd
aangenomen dat deze bij zijn vliegtuig zou blijven —
bij het vernemen van alarm, weer opgestegen zijn.
Achter zich hoorde hij geschreeuw. Blijkbaar was
zijn slachtoffer, de soldaat, weer bijgekomen. Mis
schien had Muller de volle waarheid doorgrond, dat
indien Jack Morales niet was, de vliegenier die hem
hier gebracht had, wel eens niet Von Arnheim kon
zijn. En in dat geval zou Muller hem op het spoor zijn
en had hij geen tijd te verliezen.
Wat moest hij doen?
Het geschreeuw werd niet herhaald. Wellicht was
er op hem nog geen verdenking komen te vallen en
werd hij niet achtervolgd. Jack kon hen binnen de
ranch allen de handen vol geven.
In groote sprongen, naderde hij het vliegtuig, doch
vlak er bij gekomen, deed zich een moeilijkheid aan
hem voor. Indien hij er mede moest wegvliegen,
hoe kon hij dit? Wie zou den motor voor hem aan
zetten door de schroef rond te wentelen? Dit vraag
stuk op te lossen, evenwel, was niet lastig. Twee Mexi
canen stonden bij zijn nadering aandachtig te kijken.
Dit sloeg Bob een oogenblik uit het veld, doch nadat
de mannen hem bedeesd gegroet hadden, lachte hij
inwendig. Zij hielden hem voor Von Arnheim en
waarschijnlijk was die Duitsche officier een drilmee
ster, die de slordige rebellen-soldaten een zekeren
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graad van ontzag voor de tucht wist in te boezemen.
Hun in zijn Zondagsche Spaansch een bevel toesnau
wende, klom Bob naar de zitplaats van den piloot. Zij
verstonden hem, en beter nog, gehoorzaamden. De
eene man liep vlug naar de schroef en begon haar te
draaien, terwijl de ander langszij het vliegtuig kwam
en het voorwaarts hielp bewegen.
De schroef wentelde bliksemsnel in het rond, zoo
dra Bob den starter overgehaald had. De Mexicanen
sprongen ter zijde. De machine begon te taxiën.
In hetzelfde oogenblik ontstond er een geweldig ru
moer, een geweer werd afgeschoten, en een kogel
floot Bob onpleizierig om de ooren. Ter zijde glurende,
zag hij een aantal donkere gedaanten uit het boschje
op hem toe rennen.
Doch Bob wachtte niet tot zij bij hem gekomen
waren. In een boog, verhief zijn machine zich van den
grond en steeg op. Zijn achtervolgers waren zoo dicht
bij, dat zij de raderen hadden kunnen grijpen toen zij
er een sprong naar deden. Neen, toch niet geheel. Ko
gels floten hem rond de ooren en verscheidene van
deze ketsten met een metaalachtigen klank tegen zijn
machine af. Bob was dankbaar dat het vliegtuig geheel
van metaal vervaardigd was. Eenmaal opgestegen,
was hij weldra buiten het bereik van geweerkogels.
Met een vloek van den overbluften Muller, die snel
begrepen had dat deze man evenmin Von Arnheim was
als de ander Morales, was de machine weldra achter de
zich in het Noorden uitstrekkende heuvels verdwenen.
Daarop keerde hij naar de ranch terug, verlangend te
vernemen hoe het den anderen indringer gegaan was.
Doch voor den jongen Herr Muller en de ranch van
Calomares in het algemeen, was het nachtelijk alarm
nog niet geeindigd. Integendeel, het was pas begonnen.
Alvorens Muller bij het groepje boomen teruggekeerd
was, en het zoeken naar Jack, die op geheimzinnige
wijzen verdwenen was, binnen het paleis van Caloma
res met allen ijver voortgezet werd, en terwijl Bob
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over de heuvels vloog, werden de rebellen-posten be
neden dezen, door Mexicaansche Regeeringstroepen
aangevallen.
„Viva, Obregon!" schreeuwden de aanvallers.
De rebellen op de noordelijke stelling, gevormd
door de heuvels, die het natuurlijk amphitheater waarin
de ranch van Calomares gelegen was, verdedigden,
bliezen haastig den aftocht. Zij moesten voor de
overmacht zwichten.
Twintigtallen rebellen-soldaten, die den slaap nog
uit hun oogen wreven, kwamen uit de bijgebouwen
achter het groote huis, waarvan de jongens een glimp
opgevangen hadden, te voorschijn, en zwaaiden met
hun geweren, terwijl zij op hun bloote voeten voorwaarts
stormden. Binnenshuis werd het zoeken naar Jack
tijdelijk gestaakt, terwijl de heetgebakerde Don Fernandez Calomares, door dezen nachtelijken aanval,
die beteekende dat Regeeringstroepen in grooten getale
kwamen opzetten verontrust, naar buiten snelde om
het bevel op zich te nemen.
Bob, die, nadat hij de heuvelen overgestoken was
zijn motor stop gezet had en zich liet glijden, hoorde
de schoten en de kreten van de aanvallers duidelijk. Hij
had een landing willen wagen, zoodra hij de linie van
de rebellen voorbij was en te voet terugkeeren om Jack
bij te staan. Doch de nieuwe stand van zaken dwong
hem weer gas te geven en in spiraalvorm te stijgen.

HOOFDSTUK XXVII.
SENORITA RAFAELA.

Doch wat was er intusschen van Jack geworden?
Na Muller tegen den grond geslagen te hebben en
de op diens geschreeuw toegesnelde schildwachten
ontvlucht te zijn, liep Jack door de geopende poort
den linkervleugel van het paleis binnen. Voor hem lag
een donkere gang, waarop de deuren van de beneden
kamers uitkwamen. Hij stond in een ronde vestibule,
waarin een wenteltrap, die naar de balconverdieping
en de torenkamers voerde. En daar ergens, was zijn
vader. Eén oogenblik bleef hij staan; toen besteeg hij
de trap.
Op het bovenportaal gekomen, hoorde hij voetstap
pen uit den toren komen. Hij spitste de ooren. Dit wa
ren de welbekende voetstappen van zijn vader niet.
Hij moest snel handelen, indien hij eenige kans tot
ontsnappen hebben wilde. Zijn revolver in de hand,
sprong hij voorwaarts, greep den knop van de dichtst
bijzijnde deur, zij ging open en hij sprong naar binnen,
sloot de deur achter zich en plaatste zich met den rug
er tegen.
De kamer was helder verlicht; oogenschijnlijk het
boudoir van een jonge dame. Dit werd Jack bij den
eersten oogopslag duidelijk. En toen zag hij twee
vrouwen: een jonge en beeldschoone, en een gerimpelde,
aapachtige oude — beiden doodelijk verschrikt en
sprakeloos. Het waren de dochter van Don Fernandez,
Rafaela, en haar duenna, Donna Ana.
„Houdt u stil," siste Jack in het Spaansch, met zijn
revolver dreigende.
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Met gespannen aandacht luisterde hij naar ieder
geluid. De voetstappen waren op het portaal gekomen
en daalden verder naar beneden. Jack draaide den sleu
tel in het slot om. En geen oogenblik te vroeg. Een
seconde later klepperden de bloote voeten van de
schildwachten over de gang; het geluid verflauwde
toen de mannen zich verspreidden, want een deel be
steeg de trap naar den toren, de rest liep verder door
de gang.
Jack was in tweestrijd wat hij nu zou doen. Uit het
door Roy Stone medegedeelde, had hij reeds opgemaakt
wie de twee vrouwen moesten zijn. Terwijl hij be
sluiteloos bleef staan, herstelde het meisje zich van
haar schrik. Haar donkere oogen schoten bliksems, en
zij beval hem op gebiedenden toon zijn wapen te laten
zakken.
„Niet tot gij mij belooft niet te schreeuwen, Senorita," antwoordde Jack.
„Dat doe ik," zeide het meisje. „Doch wie zijt gij?
Gij kunt niet ontkomen. Mijn vader zal u gevangen
nemen."
„Niet als ik er iets aan doen kan, Senorita," zeide
Jack ijzig.
Tijdens al deze snel opeengevolgde gebeurtenissen
was de zakdoek rond zijn gezicht los geraakt. Thans
viel deze op den grond, en de knappe gelaatstrekken
van Jack en zijn bruinen krullebol waren duidelijk
zichtbaar.
„Kijk, gij zijt nog maar een knaap," verklaarde Rafaela, en haar oogen verloren iets van hun vijandigen
blik, terwijl, onbewust, haar stem niet meer zoo ge
biedend klonk. „Deze knaap kan zich onmogelijk aan
iets verschrikkelijks schuldig gemaakt hebben" zeide
zij daarop tot Donna Ana.
De preutsche, in het zwart gekleede duenna had op
voorbeeld van haar meesteres, ook iets van haar moed
teruggekregen. Zij beefde niet langer. En toch was
zij nog over iets ontdaan. Jack wist niet wat, doch zij
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was niet langer bang voor hem. Zij ging dichter naar
haar meesteres, die aan een laag schrijftafeltje zat,
en fluisterde haar iets in het oor. Rafaela wierp het
hoofd achterover en lachte — een zacht, muzikaal
lachje, dat Jack verrukkelijk in de ooren klonk, ont
hutst als hij was.
„Mijn beste Donna Ana," zeide het meisje. „Wat
geeft het of hij een man is. En in mijn kamer! Zijt gij
niet hier om over mij te waken ? En ik geloof niet, dat
hij bijten zal. Neen, neen. Zie eens, hij is zulk een
aardige jongen, dat ik hem gerust over de kin durf
strijken, Kijk!"
En de daad bij het woord voegende, sprong het meisje
uit haar stoel, liep vlug door de kamer en streelde Jack
onder de kin.
Te zeggen dat Jack verrast was, zou te weinig gezegd
zijn. Wat zijn in Peru verzamelde kennis van Latijnsch-Amerikaansche meisjes betreft, wist hij niet
anders of de meisjes van goede familie werden opge
voed in een klooster en gedroegen zich zeer wel
voeglijk in het bijzijn van jonge mannen. Hij was door
de handelwijze van het meisje zoodanig uit het veld
geslagen, dat een bliksemsnelle poging van haar
hem zijn revolver te ontrukken, bijna met goeden uit
slag bekroond werd.
Jack hield zijn wapen echter te stevig vast en hij
bleef overwinnaar. Nu dit haar mislukt was, verloor
Rafaela haar overmoedigheid en naar haar stoel terugkeerende, ving zij aan met weenen.
Wat moest iemand in een dergelijk geval nu doen?
Jack wist het niet. Gewoonlijk, wist hij zich in geval
van nood te redden, doch dit ging boven zijn be
grip. Hij bleef verlegen staan waar hij was, terwijl de
duenna beurtelings een blik op hem wierp en het
meisje op den rug klopte en met zoete woordjes
troostte.
Even snel als de sluizen geopend waren, werden zij
echter gesloten. Rafaela schoof Donna Ana ongeduldig
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ter zijde en keek naar Jack, door haar tranen heen
glimlachende.
„Welnu, dan mijnheer," zeide zij onderworpen,
„dat gelukte mij niet. Wat zijt gij voornemens met uw
gevangenen te doen?"
Dat klonk niet zoo kwaad. Jack lachte met een grijns.
„Luister eens," zeide hij, voelende een verwante
ziel voor zich te hebben. „Ik ben geen schavuit. Dat
zult ge van mij moeten gelooven. Alles wel beschouwd
heb ik toch niets zoo verschrikkelijks gedaan. Gij
behoeft niet bang voor mij te zijn."
„Maar wie zijt gij dan?" vroeg het meisje. „Luister!
Er wordt door het geheele huis geschreeuwd. Weldra
zullen zij kamer voor kamer doorzoeken."
Jack schrikte. Indien dat waar was; indien men
voor deze gesloten deur kwam, wat zou er dan plaats
grijpen? Hij dacht een oogenblik na. Het stoute denk
beeld dit meisje in zijn vertrouwen te nemen en zich
van haar hulp te verzekeren begon in zijn hersens op
te komen. Voor de eerste maal zag hij haar opmerk
zaam aan. Zou zij hem willen helpen? Misschien zou
het romantische van dit avontuur tot haar spreken,
al had hij het tegen haar vader opgenomen. Doch
komaan, het was altijd te beproeven.
„Gij hebt gevraagd wie ik ben," zeide hij, „en waar
om ik hier ben. Welnu, ik zal het u zeggen."
En vlug in het Spaansch sprekende, legde hij haar in
het kort hoofdzakelijk uit, dat Mijnheer Hampton, dien
zij zeker kende, zijn vader was, en dat hij in een vlieg
tuig was gekomen om hem te verlossen.
„Eerst nu," besloot hij spijtig, „ben ik ontdekt. Ik
denk dat mijn vriend gedwongen werd weer weg te
vliegen. En het heeft er veel van, alsof mijn pogingen
tot mislukking gedoemd zijn."
Terwijl hij sprak, hadden de oogen van het meisje
geschitterd van belangstelling. Zij zat voorover en
had met gespannen aandacht geluisterd. Toen Jack op
hield, scheen zij op het punt van iets te zeggen, doch
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een tikken met knokels op de deur, deed haar zwijgen.
„Onze bevrijders," mompelde Donna Ana, die met
beven nooit geheel opgehouden had, en zij wierp een
nijdigen blik op Jack. Voor de duenna waren jonge
mannen, en vooral vrijmoedige zooals deze, onuit
staanbare wezens.
„Stil!" siste het meisje, en thans ook bevreesd voor
den toorn van haar meesteres, beefde de duenna thans
als een blad.
„Vlug," fluisterde Rafaela tot Jack, „kruip hier
onder."
Zij was opgestaan, had hem bij een arm gegrepen,
en hij voelde zich half getrokken en half gesleept
naar den stoel waarop zij gezeten had. Het was een
rieten stoel, met wijd uitstaande zijkanten van gevloch
ten riet tot op den vloer. Zij lichtte den stoel op, beval
Jack te knielen en zich zoo klein mogelijk te maken.
Hij liet het zich geen twee malen zeggen. Toen plaatste
zij den stoel over hem heen. Hij was volkomen ver
borgen, behalve aan de voorzijde, waar zich geen rieten
vlechtwerk bevond.
Nu nam Rafaela in den stoel plaats en schikte haar
rokken zoodanig, dat van Jack niets meer zichtbaar
was. Vervolgens greep zij haar pen en deed alsof zij
juist had opgehouden met schrijven.
Het kloppen op de deur werd herhaald, ditmaal
luider, en de stem van den Don zelf verzocht dringend
dat men de deur zou openen.
Zich zoo diep bukkende dat Jack haar verstaan kon,
fluisterde het meisje: „Wees niet bang, Vertrouw op
mij." Vervolgens tot de duenna: „Open de deur. En
als je me verraadt...."
En daarbij wierp zij de duenna een blik toe, waarvan
deze ineenkromp. Klaarblijkelijk leefde de duenna in
doodelijken angst voor haar ondernemende meeste
res.
De bejaarde vrouw opende de deur en deed een
schrede achterwaarts, waarna Don Fernandez, door
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verscheidene aanhangers gevolgd, op den drempel ver
scheen.
„Wat beteekent dat?" vroeg hij, zijn dochter aan
ziende, terwijl hij een paar stappen in de kamer deed.
„Nog zoo vroeg, en de deur reeds op slot?"
„Och, lieve papa, wij hoorden schreeuwen en schie
ten," zeide zijn dochter. „Was het niet verklaarbaar
dat twee eenzame vrouwen de deur afsloten?"
„Ahem! Ahem!" De Don wierp vorschende blikken
door de kamer.
„Papa, wat gebeurt er? Waarvoor is al dat rumoer?
En die schoten?" vroeg Rafaela met aandrang.
„Een man, als een van mijn onderbevelhebbers ver
momd, wist binnen te dringen," antwoordde de Don.
„Ik houd hem voor een agent van de Regeering. Mis
schien wilde hij een aanslag plegen op mijn leven."
„O, neen, lieve papa, dat niet," bracht Rafaela daar
tegen in. „Neen, hij . . . .
Wanhopig dat zij zich zou verraden, strekte Jack
de hand uit, en tikte haar tegen den slanken enkel,
die voor zijn oogen hing te schommelen.
En geen seconde te vroeg. Tot het ware inzicht van
den toestand gebracht, hield Rafaela de woorden die
haar op de lippen lagen in.
„Wat is er?" vroeg haar vader. „Wat wilde je zeg
gen?
„Och, papa, ik wilde zeggen, dat hij onmogelijk zoo
laag kon zijn. Om hier te komen om u te vermoorden.
O, neen. Dat zou te vreeselijk zijn."
„Maar gelooven doe ik het toch," hield de Don vol.
„Wat weet jij hoe de politiek in ons arm, verdrukt
vaderland gevoerd wordt? Tut, tut, je bent nog
maar een meisje. Ik kwam alleen vragen of die man
soms hier verborgen is. Wij hebben alle kamers die
op het balcon van dezen vleugel uitkomen, doorzocht,
doch vergeefs. En toch weten Pedro en Pancho" —
hij wees naar twee van de gewapende mannen op de
gang — zeker, dat hij de trap opvluchtte."
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„Hier?" zeide Rafaela. „En u heeft zelf gezien dat
onze deur op slot was."
Alvorens Don Fernandez had kunnen antwoorden,
drong het geknal van verwijderd geweervuur tot de
ooren van alle in de kamer aanwezigen door, gevolgd
door salvo's, toen de schildwachten aan den noorde
lijken rand van de vallei voor den aanval moesten
wijken.
De Don keerde zich woedend om. „Hoor!" riep hij
uit, en liet met nadruk volgen: „De Regeeringstroepen
vallen ons aan. En zij zonden een moordenaar voor
uit. Welnu, het is hem niet gelukt. En het zal hem ook
niet gelukken."
En zonder meer snelde hij het vertrek uit, gehoor
zaam gevolgd door Pedro en Pancho.

HOOFDSTUK XXVIII.
DE SCHOONE VERRADERES.

Rafaela sprong op, lichtte haar stoel omhoog, envergunde Jack om uit zijn éénige schuilplaats tevoor
schijn te komen. Hij vloeide over van dankbaarheid,
toen hij besefte wat zij voor hem gedaan had, en
aarzelde te spreken.
„Spreek," zeide zij met gefronste wenkbrauwen en
met haar voetje stampende. „Zeg mij, is dat waar?"
„Wat bedoelt gij?" vroeg Jack verbaasd.
„Dat gij een moordenaar zijt, door dien afschuwelij
ken President Obregon vooruit gezonden?"
Jack was beleedigd en ontzag zich niet het te toonen.
„Ik heb u de waarheid gezegd," zeide hij.
„O, ik zou u zoo gaarne gelooven," riep het meisje,
haar handen wringende. „Doch vader was zoo stellig
in zijn verklaring."
Donna Ana schoof dichter bij en fluisterde: „Zal ik
uw vader roepen? Het is nog niet te laat."
Dit gaf bij Rafaela en doorslag.
„Onzin," sprak zij streng, haar duenna aanziende.
„Kun je niet zien dat deze jonge man de waarheid
spreekt? Ik," verklaarde zij met trots, „kan iemand
die de waarheid spreekt terstond van een leugenaar
onderscheiden. En ik verklaar het dat deze jonge man
vertrouwen verdient."
Jack drong een glimlach terug. Het meisje was zoo
veranderlijk als een weerhaan. En zij noemde hem
met zulk een lieve stem nog wel „jonge man." Wel,
zij was zelf nog zoo'n jong ding — niet eens zoo oud
als hij.
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„Komaan," zeide het meisje plotseling, hem bij de
hand grijpende. „Wij hebben geen tijd te verliezen.
Thans is uw kans schoon."
„Mijn kans?"
„Ja, ja"
ongeduldig. „Terwijl de Regeeringstroepen aanvallen, moet gij uw vader bevrijden en ont
snappen."
Jack was verbluft. Zou dat meisje nooit ophouden
met hem verstomd te doen staan?
„Wilt gij zeggen dat gij mij helpen zult — wer
kelijk?"
„Zeide ik dat dan niet reeds?" vroeg Rafaela onge
duldig. „En het komt mij voor dat ik u reeds zoo'n
klein beetje tot hulp geweest ben — werkelijk?"
Het sarcasme ging aan Jack niet verloren. Doch hij
schonk er geen aandacht aan. Daar hij de hand die zij
hem toegestoken had om haar te volgen nog vast
hield, drukte hij deze. „Ge zijt een kraan van een
meisje," zeide hij met vuur.
Rafaela wierp het hoofd in den nek, en lachte uit de
hoogte.
"Gij zijt geen zeer volleerd hoveling, Mijnheer Jack
Hampton," zeide zij, haar hand terugtrekkende.
Jack wilde daar iets tegen in brengen. Hij geraakte
snel onder den invloed van de bekoring die van haar
uitging. Doch met een gebiedend gebaar weerhield
zij hem.
„Wij vermorsen een kostbaren tijd," hernam zij.
„Kom." Zij keerde zich nu tot Donna Ana en zeide
scherp: „Jij blijft hier tot ik terug ben. En als je me
verraadt....". Weer maakte zij dat dreigende ge
baar, en weer sidderde de bejaarde duenna. Het meisje
haastte zich uit de kamer, en Jack volgde haar.
Rafaela beklom de wenteltrap naar den toren,
voorbij de eerste gang, waar een electrisch licht brand
de. Jack volgde haar op de hielen. Eindelijk kwamen
zij aan het bovenste portaal en stonden voor de eenige
deur die zich daar bevond.
11
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„Ziedaar de kamer van uw vader," fluisterde Rafaela.
Zóó dicht bij het welslagen van zijn onderneming,
bonsde het hart van Jack zóó hevig, dat hij opnieuw
dat gevoel van stikken ondervond, dat hem bij het
landen van het vliegtuig reeds aangegrepen had. Hij
bewoog den deurknop.
De deur was gesloten.
„Op slot," zeide hij. „Wat nu?"
Bij het flauwe licht op het portaal, staarden zij el
kander teleurgesteld aan. Dit was iets waarop geen
van beiden gerekend had.
Het gefluister, de voorzichtige poging tot het ope
nen van de deur, het geluid van hun voetstappen
dit alles had de aandacht van Mijnheer Hampton ge
trokken, die aan de binnenzijde van die deur zat te
lezen.
„Wie is daar?" riep hij streng.
Jack bracht zijn 'mond naar het sleutelgat.
„Vader," fluisterde hij gejaagd. „Het is Jack. Maak
geen leven; ik ben gekomen om u te bevrijden."
Een oogenblik bleef het stil, toen klonk het geluid
van snelle voetstappen in de kamer.
„Jack?" Mijnheer Hampton had zich eveneens tot
het sleutelgat voorover gebogen. „Het kan haast niet.
Maar toch — die stem! Mijn jongen, mijn jongen!
Maar hoe ter wereld ben je hier gekomen?"
„Te lang om te vertellen, Vader," fluisterde Jack
terug. „Maar heeft u geen sleutel van deze deur ?
„Een sleutel? Neen."
„Dan," zeide Jack ontmoedigd, „vrees ik dat wij
aan het einde nog vastloopen. Deze deur is te stevig
om ingetrapt te worden zonder den vijand op ons op
merkzaam te maken. Zij is dik en van ijzeren beslag
voorzien."
„Wie is er bij je?"
„Bob. O, neen, Ik bedoel Senorita Calomares. Zij
helpt mij."
„Dat gaat mij te hoog," verklaarde Mijnheer Hampton.
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„Vader, wij zullen deze deur moeten open breken.
De Regeeringstroepen hebben aangevallen. Zelfs al
maken wij leven, dan valt het misschien toch niet op.
Hebt gij een stoel, dien gij daartoe gebruiken kunt?"
„Ja," antwoordde zijn vader. „Maar wacht eens.
Regeeringstroepen hebben aangevallen, zeg je? Dan
waren die schoten de oorzaak dat Don Fernandez mij
zoo haastig verliet."
„Neen Vader, die eerste schoten vielen toen zij alarm
maakten na mij te hebben ontdekt."
„Hebben zij je ontdekt?" De stem van Mijnheer
Hampton was niet vrij van vermakelijken spot. „Waar
achtig, jongen, ik kan er met mijn verstand niet bij.
Maar Jack, ik wilde zeggen dat terwijl Don Fernandez
de trap afholde, ik iets klinkends uit zijn zak hoorde
vallen. Dat was de sleutel misschien."
„Ik zal eens gaan kijken."
Jack richtte zich op en deelde aan de ongeduldige
Rafaela mede wat zijn vader gezegd had. Zij had
het niet kunnen verstaan. Gelukkig, had hij een electrische zaklantaarn bij zich. Terwijl hij het licht van
deze op de treden van de trap liet vallen, daalde hij
deze af. Hij had nog geen drie stappen gedaan of
de scherpe oogen van het meisje zagen iets glinsteren.
Zij raapte het op onder het slaken van een kreet,
keeide zich om, stak het in het slot, en de deur sring'
open.
Jack sprong door de opening, en de lange en knappe
man, die zijn sprekend evenbeeld was, klemde hem in
zijn armen.
„Mijn jongen, mijn jongen. Ik kan het nauwelijks
gelooven."
„Maar de waarheid is het, Vader."
Zij lieten los en zagen elkander aan. Het was méér
dan een vochtige glans, die in hun oogen stond.
De blik van Mijnheer Hampton viel op Rafaela, met
wie hij tijdens zijn gevangenschap meermalen een
zeer aangenaam onderhoud gehad had. Hij plaatste
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een hand op haar schouder. „Mijn lieve meisje," zeide
hij. „Een vriendelijker daad werd nooit door u ver
richt. Ik hoop dat ge later geen reden zult hebben
haar te betreuren."
„O," gaf zij met een hemelsch glimlachje ten ant
woord. „Als Papa ontdekt wat ik gedaan heb, zal
hij woedend zijn. Maar ik speel den baas over hem."
De oudere man glimlachte. Hoe zij den baas over
hem speelde, daarvan had hij reeds staaltjes aanschouwd.
„Maar gij moogt niet langer dralen," liet Rafaela
gejaagd volgen. „Zelfs nu schijnt het schieten reeds
verder af. Mijn vader heeft hier veel soldaten. En,
zonder twijfel, zijn de aanvallers door hem terugge
dreven. Gij moet snel vertrekken, vóór hij terugkomt,
en terwijl alles in verwarring is."
„Zij heeft gelijk, Vader," zeide Jack. „Laat ons gaan.
Is er iets dat gij wenscht mede te nemen?"
Neen, niets. Doch hoe kunnen wij ons uit de voeten
maken, Jack? Hoe ben je gekomen?"
„Per vliegtuig," antwoordde Jack. „Doch of wij op
dezelfde wijze zullen kunnen wegkomen is een andere
kwestie."
Mijnheer Hampton schudde het hoofd.
„Het komende geslacht loopt mij te hard van stapel,
zeide hij. „Zou je mij asjeblieft een uitlegging willen
geven?"
„Het is een lang verhaal, Vader," hernam Jack,
„en ik heb geen tijd er toe. Maar Bob is bij de vlieg
machine. De kerels die u ontvoerden, stalen verscheide
ne dagen eerder de machine op Long Island. En toen
kwamen Mijnheer Temple en de jongens naar NieuwMexico, en wij heroverden de machine, en — welnu,
ziedaar."
„Ja, ik zie het," zeide Mijnheer Hampton. „Het is
net zoo helder als een New-Yorksche mist. Doch het
is voldoende dat Bob — noemde je zijn naam niet? ——
met de machine hier is. Wij zullen naar hem toe gaan.
Hij deed een schrede naar de deur. Doch toen hield
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Rafaela, die er dichter bij stond, hem met opgeheven
hand tegen. „Luister," fluisterde zij.
Zij hoorden op de trap voetstappen die zacht nader
den.
„Vlug, Jack," fluisterde Mijnheer Hampton dezen
in, „jij mag niet gezien worden. En u ook niet, Smorita Calomares. Hier, achter dit ledikant kunt gij u
verbergen." En hij schoof het tweetal achter de gor
dijnen van een groot ledikant met stijlen. Toen nam
hij den sleutel van de buitenzijde van de deur, die hij
ondanks haar zwaarte en stevigheid onhoorbaar sloot,
en draaide haar aan de binnenzijde af.
„Het zou kunnen dat Calomares zich niet herinnerde
den sleutel verloren te hebben," sprak hij tot zichzelven.
„Zoo bestaat er dus nog een kans."
Hij hield zijn oor tegen het sleutelgat en luisterde.
De voetstappen kwamen voorzichtig hooger. Nu klon
ken zij op het portaal. Toen werd er zacht op het
paneel geklopt en een stem sprak zacht maar drin
gend:
„Mijnheer Hampton. Mijnheer Hampton. Ik ben het,
Bob."

HOOFDSTUK XXIX.
DRIE HOERA'S VOOR DE RADIO JONGENS.

Mijnheer Hampton ontsloot en opende de deur, en
verwelkomde den stevigen knaap even hartelijk als
zijn eigen zoon door hem verwelkomd was.
„Waar is Jack?" vroeg Bob. „Hebben zij hem ge
vangen genomen?"
Jack, die van achter de bedgordijnen om een hoek
gluurde, kwam te voorschijn en gaf zijn vriend een
klap op den schouder, die klonk als een klok.
„Ik dacht dat je bij het vliegtuig moest blijven,"
zeide hij, op schertsend berispenden toon.
Bob draaide zich om, en de trek van bezorgdheid
verdween uit zijn gelaat.
„Hoera," zeide hij. „Zij kregen je dus niet te pakken?
Toen ik je dien vent een opstopper zag verkoopen, dacht
ik niet anders of je was er bij."
„Zag je mij hem een opstopper verkoopen? Waar
was je dan?"
„O, ik was je gevolgd," zeide Bob. En hij gaf een
uitlegging.
„Toen de aanval daarna plaats vond," voegde hij
er bij, „vloog ik over hen heen in het rond, tot ik mijn
kans schoon zag te landen en terug te keeren. Ik wilde
niet weggaan zonder jou. De Regeeringstroepen lieten
zich weldra naar het Noorden terugdrijven. Doch dit
was van hun kant slechts een krijgslist geloof ik, om
de aandacht van de rebellen af te leiden. Want opeens
ontstond er dieper in het dal een geweldig geweervuur.
Het leek alsof de hoofdmacht hier een aanval deed.
De rebellen maakten ijlings rechtsomkeert om dien
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nieuwen aanval te weerstaan, en ik maakte van de
gelegenheid gebruik om te landen. Nergens een ster
veling te zien. En hier ben ik nu."
Jack was sprakeloos. Doch de blik in zijn oogen
verried zijn aandoening.
„Bob, ik ben trotsch op je," zeide Mijnheer Hampton.
„Doch laat ons nu maken dat wij van hier komen voor
het te laat is."
Nu trad ook Rafaela uit haar schuilhoek te voor
schijn.
„En gaat gij zonder mij goeden dag te zeggen?"
vroeg zij.
Bob keek haar met open mond aan. Met een on
deugende flikkering in zijn oog, keek Mijnheer Hamp
ton strak naar Jack. Deze trad met uitgestoken hand
naar voren.
„Senorita Calomares," zeide hij, „ik kan geen woor
den vinden om mijn erkentelijkheid uit te drukken.
Ik hoop, dat wij elkander terug zullen zien."
„Senorita Calomares?" mompelde Bob, het schoone
meisje verwonderd aanziende. „Jack heeft zeker zijn
tijd goed besteed. Mij zou zooiets niet overkomen."
Mijnheer Hampton ontfermde zich over hem.
„Senorita Calomares," zeide hij, Bob bij de hand
nemende. „Dit is de boezemvriend van mijn zoon.
Hij vergezelde hem vanavond in de vliegmachine."
Het meisje stak hem haar hand toe. Bob nam haar
aan, als wist hij niet wat hem overkwam.
„Maak mij met een stomp wakker," zeide hij ter
zijde tot Jack.
Deze opmerking werd door allen gehoord en zij lach
ten om Bob, die meende dat hij droomde.
„Komaan," zeide Mijnheer Hampton, opnieuw naar
de deur gaande. Doch ditmaal dwong een rumoer van
buiten hem tot stilstaan. Nu was het een geschreeuw
van mannen, die het huis naderden en riepen: „Viva,
Calomares!"
„Te laat," beklaagde Mijnheer Hampton zich. „Zij
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hebben den aanval afgeslagen en zijn teruggekomen."
Rafaela slaakte een uitroep.
„O, ik moet zorgen in mijn kamer te zijn, voor Papa
mij hier vindt," riep zij. Zij snelde naar de deur, doch
stond nog even stil om hen moed in te spreken. „Geef
alle hoop niet op," zeide zij. „Nu gaan zij op den goeden
afloop flink aan het drinken en daarna gezond slapen.
Gij kunt later in den nacht ontsnappen. Vaarwel," en
zich weer omkeerende, verdween zij langs de trap.
De oogen van Jack volgden haar. Zij keerde zich
nog eens om, bleef staan, zag hem aan, en wuifde
hem toe. Nu was zij weg.
„Ja, en wat zullen wij nu doen?" vroeg Jack.
„Jelui beiden kruipen achter het ledikant," zeide
Mijnheer Hampton. „Ik zal de deur sluiten, doch haar
dezen keer niet op slot doen, want bij nader inzien
geloof ik dat indien ik haar op slot deed en Calomares
kwam naar mij kijken — zooals hij dikwijls doet al
vorens naar bed te gaan — dit hem verdacht zou
toeschijnen. Ik zal haar dus niet op slot doen, dan
denkt hij misschien dat hij dit in zijn haast zelf ver
geten heeft."
„Vader," zeide Jack, „ik heb iets bedacht."
„Wat dan? Vooruit er mee."
„Kijk, wij zitten hier in den val. Als wij de zaak
eens omkeerden?"
„Hoe bedoel je dat?" vroeg Bob.
„Wel, Vader," zeide Jack, zich tot zijn vader keerende, „zeidet gij niet dat Don Fernandez naar u komt
kijken vóór hij naar bed gaat?"
„Ja, wij zijn beste vrienden geworden. Hij bewaakt
mij zorgvuldig en houdt mij tot zijn eigen oogmerken
gevangen, naar hij is een ontwikkeld man en wij
hebben veel met elkander gemeen."
„Vader beweert," liet Bob zich hooren, „dat gij ge
vangen gehouden wordt om onrust tusschen de Vereenigde Staten en Mexico te zaaien."
„Dan heeft hij gelijk," stemde Mijnheer Hampton
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toe. „Don Fernandez heeft het niet voor mij ver
borgen dat dit zijn doel is. Hij eischte een buitensporigen losprijs, alleen om de tusschenkomst van
Washington te verhaasten en hij kan zich niet be
grijpen waarom deze tusschenkomst nog niet geschied
is."
„Nu, dat is precies zooals vader dacht," zeide Bob.
„En daarom heeft hij uw ontvoering geheim ge
houden. In plaats van de tusschenkomst van de Re
geering in te roepen, deden wij zelf een poging om u te
bevrijden. Vader zegt dat wij niets mogen verzuimen
om een breuk tusschen Mexico en de Vereenigde
Staten te voorkomen."
„Dat maakt mij vele dingen duidelijk," antwoordde
Mijnheer Hampton. „Ik ben blij dat ik het nu weet.
Maar wij vergeten je plan, Jack. Wat wilde je?"
„Don Fernandez eenvoudig tot een gevangene maken,
en hem dwingen ons allen onder beding van vrijgeleide
van hier te laten gaan," zeide Jack, „Begrijpt u," liet
hij volgen, „Jack en ik zijn gewapend, dus kunnen wij
het best doen."
„Een goede beurt van je, Jack," viel Bob hem bij.
„Ik geloof dat het lukken zou," sprak Mijnheer
Hampton. „En indien ik mij niet vergis, doet onze
kans zich juist voor. Gaan jelui dus achter dat bed,
en wacht tot ik jelui beduid dat je oogenblik ge
komen is."
Mijnheer Hampton sloot onhoorbaar de deur, ter
wijl de jongens wegkropen. Daarna ging de man bij
de tafel zitten, nam zijn boek en scheen te lezen.
Op het portaal klonken haastige, lichte voetstappen.
Het werd stil, toen Don Fernandez in zijn zakken naar
den sleutel zocht. Hij vond hem niet, en keerde zich
om als wilde hij teruggaan. Voor drie paren ooren,
die gespannen naar iedere van zijn bewegingen luister
den, waren zijn bedoelingen duidelijk. Hij dacht den
sleutel verloren te hebben en wilde vertrekken. Mijn
heer Hampton redde den toestand door met ver-
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heffing van stem uit te roepen: „Zijt gij daar, Don
Fernandez? Doet gij mij niet de eer aan even binnen
te komen? Ik ben zoo nieuwsgierig te weten wat er
gebeurd is."
De Don besloot te beproeven of hij de deur kon ope
nen. Tot zijn verrassing week zij terstond bij zijn
aanraking. „Ik moet in de haast vergeten zijn haar
af te sluiten," mompelde hij, en trad de kamer binnen.
„Regeeringstroepen," zeide hij, vooruit tredende.
„Zij dachten ons te overrompelen, doch wij hebben hen
beslissend teruggeslagen." Hij ging vermoeid zitten.
„Het is zwaar werk geweest," vervolgde hij, „doch het
is nu afgeloopen. Nu is de zaak, den moordenaar te
vinden, wanneer hij niet ontkomen is."
„De moordenaar?" vroeg Mijnheer Hampton met on
geveinsde verbazing. Men had hem niet verteld waar
voor de Don Jack hield.
„Ja," hernam Don Fernandez driftig. „Die ellendeling
Obregon." En hij deelde de uitlegging die hij aan de
komst van Jack gaf mede.
„O, maar gij vergist u," merkte Mijnheer Hampton
bedaard op. „Dat was geen moordenaar, doch mijn
zoon. Hij kwam een poging doen om mij te bevrijden.'
Don Fernandez sprong uit zijn stoel, als door een
veer bewogen.
„Uw zoon?" schreeuwde hij. Kwam om u te bevrij
den? Bespottelijk. Waarom zijt gij dan nog hier?
„Omdat," zeide Jack, met opgeheven revolver te
voorschijn tredende, „ik een ontmoeting met u
wenschte."
„Ja, en ik insgelijks," voegde Bob er bij, die zich
niet wilde laten overbluffen en met zijn revolver in
de hand eveneens nader trad.
Mijnheer Hampton stak snel den sleutel in het gat
in de deur, draaide hem om en keerde naar zijn plaats
terug. Don Fernandez had het gezien. Hij keek ver
baasd van den een naar den ander, en ging met een
berustend schouderophalen weer zitten.
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„Ge wenschtet een ontmoeting met mij?" zeide
hij. „Het is mij een eer. Maar, Mijnheer Hampton, ik
zie geen één zoon, doch twee!"
„Niet precies," zeide de Amerikaan. „Deze knaap,"
— hij plaatste een hand op den schouder van Jack —
„is mijn zoon, het jonge mensch dat een oogenblik door
u gezocht werd. Deze andere" — en hij legde zijn
andere hand op den schouder van Bob — „is de boezem
vriend van mijn zoon."
„Welnu," hernam Don Fernandez, met een bijna
onmerkbare ondeugende flikkering in zijn oogen, „nu
ge mij ontmoet hebt, wat hebt ge te zeggen?"
„Slechts dit," zeide Jack op den man af. „Wij wenschen dat gij ons alle drie onder vrijgeleide van hier
laat vertrekken. Wij wenschen mijn vader in het
vliegtuig van Bob met ons mede te nemen. O, ja, het
was de machine van mijn vriend, die door uw mannen
op Long Island gestolen werd. Maar wij hebben haar
weer terug."
„Zoo?" zeide Don Fernandez. „Welnu, vanavond
kan ik mij over niets meer verwonderen. En waar zijn
Morales en Von Arnheim, als ik vragen mag? Ik zie
dat gij hun kleeren aangetrokken hebt."
„Wij hebben hen in een kerker opgesloten," antwoord
de Jack. „Doch zonder gekheid, mijnheer, wij meenen het ernstig. Wij zijn gewapend en zijn hier de
baas, en wij eischen uw bescherming. Indien gij ook
gewapend zijt, geef dan liever uw wapens aan ons af."
„Zooals zeer goed aan uw vader bekend is," zeide
de Don, „draag ik nooit wapens bij mij. En thans
— met hoffelijken ernst — „zou ik, indien ge het me
vergunnen wilt, jonge man, gaarne een woord spreken
met uw vader afzonderlijk."
Bij een toestemmenden hoofdknik van zijn vader,
trok Jack, gevolgd door Bob, zich bij de deur terug,
waarna de beide mannen samen een gedempt gesprek
voerden. Zij hadden het zeer druk met elkander, en
de in angstige spanning verkeerende jongens vingen
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meermalen een onderdrukt lachje van Don Fernandez
op, terwijl zij konden zien dat Mijnheer Hampton
begon te glimlachen. Eindelijk wenkte Don Fernan
dez hen gebiedend, dat zij naderbij moesten komen,
en de jongens naderden.
De Don zag hen met lachende oogen aan, doch Mijn
heer Hampton sprak.
„Jongens," zeide hij, „Don Fernandez willigt het in.
Doch ik geloof niet dat hij het deed uit angst voor zijn
leven."
Don Fernandez plaatste zich tusschen de jongens
en sloeg een arm over den schouder van ieder van hen
— of liever, trachtte het te doen, want beiden staken
hoog boven hem uit.
„Neen, het is niet uit angst," zeide hij. „Doch Mijn
heer Hampton heeft mij het een en ander dat gij gedaan
hebt verteld, en ik ben tegen het Jonge Amerika niet
opgewassen. Jelui zijn flinke knapen. Indien ik een
zoon had" — peinzend — „zou ik willen dat hij op
jelui geleek."

HOOFDSTUK XXX.
GOED NIEUWS VOOR ANGSTIG VERBEIDENDE OOREN.

„Nu zullen wij vader oproepen," zeide de lange Bob.
Vergezeld door verscheidene Mexicanen van de
bende van Don Fernandez, die hen persoonlijk gezegd
had dat de jongens vrienden waren die met allen
eerbied behandeld moesten worden, gingen Jack en
Bob naar het radio-telefoon-station van de ranch van
Calomares.
Jack was uitgelaten van blijdschap. De plannen ter
bevrijding van zijn vader uit de veste van den rebellen
aanvoerder waren niet precies uitgekomen zooals hij
gedacht had. Doch ten slotte was het wilde avontuur
waarop hij en Bob samen uitgetrokken waren, dan toch
met goeden uitslag bekroond. En dus was alles goed.
Jack en zijn vader waren de beste kameraden. En
hij wist dat dit met Bob en diens vader eveneens het
geval was. Hij sloeg een arm om den schouder van
Bob.
„Er zal je vader zeker een steen van het hart ge
wenteld worden," zeide hij. „Ik verbeeld mij dat hij
uren lang in ons radio-station heeft zitten wachten,
om eindelijk van je te hooren. Ik kan hem in mijn ver
beelding daar zien, ongeduldig heen en weer loopende,
met dien krombeenigen cowboy Dave Morningstar,
achterover in zijn stoel, zijn hoed diep over de oogen
getrokken, rookende, zonder ooit een beweging te
maken."
„En of hij in zijn schik zal zijn!" riep Bob.
„En Frank ook," zeide Jack, die aan hun derden,
in de grot achtergebleven makker dacht.
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„Die goede, oude Frank," zeide Bob op warmen toon.
„Wij zullen het hem vertellen, zoodra wij vader ver
wittigd hebben."
„Hij is stellig aan het vechten geweest, wil ik wed
den," hernam Jack, denkende aan het verwarde radio
bericht uit de grot, toen zij uren geleden in het vlieg
tuig de ranch van Calomares naderden. „En misschien
werd hij in dat gevecht met Morales gewond. Hij
zeide dat hij den Mexicaan wurgde, doch meer hoor
den wij niet. Weet je nog wel? Daarna brak zijn stem
af."
„Ja," zeide Bob. „Ik hoop dat hem niets ernstigs
overkomen is. Stel je voor, dat hij gewond was, terwijl
wij het er hier zonder een schram afbrachten."
Al dien tijd hadden zij geloopen over het door de
sterren beschenen landingsterrein, waar zij het vliegtuig
van Bob konden zien, en naderden thans het helder
verlichte radio-telefoon-station.
Bij het binnentreden van de zend-kamer stieten zij
op Muller. Deze jonge Duitsche radio-telefonist, wiens
scherpzinnigheid hun voornemens bijna had doen mis
lukken, en die in den beginne door Jack tegen den
grond geslagen was, zat in een stoel te lezen. Na het
afslaan van den aanval van de Mexicaansche Regeeringstroepen was hij naar het station teruggekeerd.
Muller sprong op; zijn verrassing maakte plaats
voor woede, doch vóór hij de revolver, die aan zijn
zijde hing, kon grijpen, was een van de Mexicaansche
wachten toegesprongen en slingerde hem ter zijde.
„Laat dat," zeide hij in het Spaansch. „De Ge
neraal heeft bevolen dat deze jonge Americanos met
eerbied behandeld moeten worden. Zij zijn vrienden."
„Vrienden," mompelde Muller norsch, doch niet
temin liet zijn hand de revolver los. „Zij hebben mij
daar straks niet erg vriendelijk behandeld." Hij keerde
zich tot Jack „En waarom," vroeg hij, „indien gij
vrienden zijt, verschijnt gij in de kleeding van Herrn
Von Arnheim en Kapitein Morales?"
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kalm. „Ziedaar waarom. Evenwel, Don Fernandez
heeft alles vernomen, en dat acht ik voldoende. Hij
heeft persoonlijk aan deze soldaten bevolen, dat wij
gebruik mochten maken van de radio. Daarvoor zijn
wij hier gekomen."
„Is dat zoo?" vroeg Muller aan de Mexicaansche
wachten.
Hun woordvoerder knikte bevestigend. „De Generaal
heeft het bevolen."
Onwillig, trad Muller ter zijde. Hier schuilde iets
geheimzinnigs en hij haatte geheimzinnigheden. En
voorts, deze twee jongelingen waren Amerikanen.
Hij was Duitscher, en hoewel de oorlog tusschen hun
landen geëindigd was, droeg hij den Amerikanen
geen vriendelijk hart toe. Als zooveel Duitschers,
weet hij de nederlaag van zijn vaderland in den WereldOorlog aan de Vereenigde Staten. Hij stookte onder
de Duitschers in Mexico met het doel dit land met de
Vereenigde Staten in onmin te brengen. Een derge
lijke oorlog, meende hij, zou aan het prestige van de
gehate Yankee's een slag toebrengen.
„Indien de Generaal het bevolen heeft," zeide hij,
den doortocht vrij latende, „ga dan uw gang."
„Hoor eens," antwoordde Jack, wien de onwillige
houding van den ander een blos naar de kaken gejaagd
had, doch niettemin besluitende, zich als een man
te gedragen en hem de hand toestekende, „laat ons
het gebeurde vergeten."
Na een oogenblik geaarzeld te hebben, nam de Duit
scher zijn hand aan. Om billijk jegens hem te zijn, behooren wij te vermelden dat hij in zijn houding jegens
Amerikanen eerlijk was, doch wantrouwig.
„Ik heb thans geen tijd om van dien slag een nadere
verklaring te geven," ging Jack voort, „doch in dat
oogenblik was het noodzakelijk. Sedert hebben de
zaken een anderen keer genomen. Het was niets
persoonlijks."
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„Aangenomen," zeide Muller, wiens ijzige koel
heid onder de bekoring van de houding van Jack
begon te smelten. „Spreek er niet verder van. En,
wat wilt gij thans? Kan ik misschien helpen?"
„Wij wilden gebruik maken van de radio-telefoon,"
antwoordde Jack, wien het klimmende ongeduld van
Bob niet ontging.
„Welk station wilt gij oproepen?"
„De ranch van Hampton," viel Bob in, want hij
achtte den tijd gekomen om aan dat langdradige ge
sprek een einde te maken. Hij verlangde veel te hard
om met zijn vader te spreken.
„Moet gij Rollins hebben?"
Deze herinnering aan den voormaligen verrader van
de Hampton-ranch deed de beide jongens er aan den
ken dat Muller precies moest weten hoe hun station
opgeroepen moest worden, daar hij ongetwijfeld de
vroegere radio-gesprekken met Rollins uitgezonden of
ontvangen had.
„Neen, niet Rollins," antwoordde Bob kortaf. Jack
mocht Muller handjes geven zooveel hij wilde; dat was
zijn zaak. Jack en Muller waren met elkander hand
gemeen geraakt, en na het gevecht elkander de hand
geven, dat behoorde bij de sport. Doch Bob kon den
jongen Duitscher van af het eerste oogenblik niet
uitstaan. „Laat mij spreken," zeide hij, „en geef mij
stroom."
„Best."
Muller keerde zich stijf om en begaf zich naar de
aangrenzende machinekamer, terwijl Bob zenuwachtig
de koptelefoon omdeed. Zoodra de dynamo begon te
loopen, legde Jack een hand op den arm van Bob.
„Wacht even, Bob. Een oogenblik geduld."
Bob zag hem vragend aan, terwijl zijn vingers reeds
naar de knoppen van het voor hem staande instru
ment tastten, om het signaal uit te zenden.
„Wat is er nu weer?"
„Och, je weet, dat Frank met zijn oor aan den ont-
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vanger in de grot geplakt zal zitten. Als je je vader
nu eens opriep, doch Frank waarschuwde mee te luis
teren, doch niet te storen."
„Goed," zeide Bob. „Nu dan, daar gaat hij." En hij
begon de ranch van Hampton te zoeken.
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HOOFDSTUK XXXI.
STILTE NA DEN STORM.

Intusschen wachtte Mijnheer Temple, zooals Jack
voorzien had, met kwalijk verborgen ongeduld in
het radio-station van de Hamptons.
Zijn hoed diep over de oogen getrokken, zat Dave
Morningstar achterover in een stoel tegen den muur,
hem van onder den rand gadeslaande. De eenige bewe
gingen die de ex-cowboy maakte, en die bijna werk
tuigelijk geworden waren, bestonden in het verdraaien
van zijn oogen en het van tijd tot tijd vullen van zijn
pijp, waaruit rookwolkjes langzaam omhoog dwarrel
den.
Het tweetal had den geheelen avond zitten wachten.
En toen het eene uur na het andere verliep zonder dat
de jongens iets van zich lieten hooren, ging de angst
van Mijnheer Temple in koortsachtigheid over. Hij
maakte er zich een ernstig verwijt van, ooit zijn toe
stemming tot zulk een dolzinnige onderneming ver
leend te hebben.
Het kon niet anders, zoo redeneerde hij, of de jon
gens moesten, in het vliegtuig, reeds lang op de ranch
aangekomen en vandaar vertrokken zijn. Zij hadden
beloofd hem op het oogenblik van hun terugvlucht
vanuit de ranch door de lucht te zullen telefoneeren.
Nu zij dit niet gedaan hadden, vreesde hij het ergste.
Hun onderneming moest mislukt zijn, waarschijnlijk
waren zij zelf gevangen, misschien....
Doch hij rilde wanneer hij daaraan dacht. Maar
toch weigerde hij aan die mogelijkheid te gelooven.
In zijn wanhoop keerde hij zich tot Dave Morningstar.
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„Is er niets dat wij doen kunnen?" vroeg hij bijna
smeekend.
De ex-cowboy nam zijn pijp uit den mond, spuwde
nadenkend op den vloer, en liet de voorpooten van zijn
stoel op den grond zakken.
„Laat eens kijken," zeide hij. „Ik was bijna in slaap
gevallen. Laat eens kijken. Als wij de grot eens oprie
pen?"
Mijnheer Temple ging gretig op dit voorstel in.
„Ja, dat doen we," zeide hij. „Waarom heb ik
daaraan niet eerder gedacht? Misschien heeft Frank
iets van hen gehoord."
Hij bedacht geen oogenblik dat men in de grot
misschien nog minder wist dan hij. Maar het denk
beeld van ten minste iets te doen dat hem tijdens
dit wanhopige wachten eenige afleiding zou schenken,
deed hem niet aarzelen.
Doch toen hij van Frank vernam, niet alleen dat
hij de grot had moeten heroveren na haar te hebben
verloren, doch dat de vijand een poging in het werk
gesteld had om de ranch van Calomares te waar
schuwen dat de jongens in aantocht waren, begon hij
te wenschen dat hij Frank met rust gelaten had.
„Ga eens na," zeide hij tot Dave Morningstar, na
hem den toestand uitgelegd te hebben. „Vermoede
lijk heeft die stoornis tijdens die waarschuwing, de
mannen op de ranch van Calomares voorzichtig ge
maakt. Zij moeten daaruit afgeleid hebben dat iets
niet in den haak was. En zoodra de jongens land
den, werden zij gevat. Dat kan de eenige reden zijn
waarom wij niets van Bob en Jack hoorden."
Dave trachtte hem dit vertroostend uit het hoofd
te praten, doch Mijnheer Temple schudde het hoofd
en liet een gekreun hooren.
„Neen, er is hen iets overkomen," hield hij vol.
„Och, wat dom van mij, hen te laten gaan. Ik zal
het mezelf nooit vergeven. Indien zij alleen gevangen
genomen waren, zou...."
12
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„Wacht," riep Dave, „zie eens naar het seinlichtje.
Iemand roept ons."
„Het zal Frank zijn, denk ik," gromde Mijnheer
Temple.
Doch Dave had een koptelefoon opgezet en begon
aan den afstemmer te draaien. Het volgende oogenblik tikte hij Mijnheer Temple op den schouder.
„Luister maar eens eventjes," zeide hij, en hij deed
de koptelefoon om het hoofd van Mijnheer Temple.
Een dergelijke angst als die, welke in het radio
station van de ranch van Hampton geheerscht had,
had zich ook van Frank meester gemaakt. Naarmate
de uren verliepen zonder dat hij iets van zijn makkers
hoorde, maakte Frank zich doodelijk ongerust over
hen. De vlucht van de grot naar de ranch was kort
— slechts vijftig mijlen. En indien Bob en Jack ge
slaagd waren, zouden zij hem, volgens afspraak, stel
lig uit de lucht getelefoneerd hebben.
De arme jongen liep zoo rusteloos in de grot heen
en weer, dat Tom Bodine en Roy Stone herhaal
delijk pogingen aanwendden om hem te kalmeeren,
doch vergeefs. Zij begonnen werkelijk te vreezen dat
zijn angst op zijn zenuwen zou gaan werken, want door de
verschillende geleverde gevechten gedurende de laatste
zes en dertig uren, hadden deze toch al zeer geleden.
De oproep van Mijnheer Temple had niet gestrekt
om de angst van Frank te verminderen. Indien iets,
dan had hij dezen vergroot. Toen hij dan ook de kop
telefoon aflegde, keek hij zóó wanhopig, dat Tom Bo
dine opstond en een arm om hem heen sloeg.
„Kom, kom, moed, kerel," begon hij.
Doch voor hij verder kon spreken, zag Frank het
seinlichtje gloeien, en met een kreet van blijdschap
stortte hij zich op de koptelefoon en de microfoon.
„Vader, alles is wel met ons. Mijnheer Hampton
is op vrije voeten."
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In de grot in de bergen van Oud-Mexico en op de
ranch van Hampton over de grens op Amerikaansch
grondgebied, werden deze welkome woorden ont
vangen met een blijdschap, die niet te beschrijven is.
Over berg en wildernis vloog de blijde mare draadloos
door het luchtruim. De moderne wetenschap, die
den ether wist te benutten, maakte aldus snel een einde
aan een onduldbaren angst, die anders nog uren lang
verdragen had moeten worden — tot aan het oogenblik
waarop Bob en Jack naar de ranch teruggevlogen
zouden zijn.
Doch noch Mijnheer Temple, noch Jack, stonden
een oogenblik bij die gedachte stil. Voor hen was radio
telefonie iets héél gewoons, een alledaagsch werkje.
Hetgeen zijn gedachten met uitsluiting van al het
andere bezig hield was, in de eerste plaats, een gevoel
van dankbaarheid en gelukzaligheid, dat het dolle
avontuur van de beide jongens een goed einde genomen
had, en, in de tweede, een brandende nieuwsgierig
heid de bizonderheden te vernemen.
„Val ons niet in de rede, Frank," sprak Bob. „Doe
niets als luisteren, terwijl wij met vader spreken, dan
zul je alles hooren."
Na deze vermaning drong Frank alle vragen die hem
op de lippen kwamen terug, en bepaalde zich tot medeaanhooren. Terwijl het relaas van de merkwaardige
avonturen door Jack en Bob doorleefd, het luchtruim
doorkliefde, kon Frank niettemin zijn tong niet altijd
in bedwang houden, en menige uitroep ontsnapte hem.
Zijn hand evenwel, over den mond van de microfoon
gelegd, belette dat deze uitroepen stoornis in de woorden
van Bob brachten.
Zoodra Bob geëindigd had, nam Jack het van hem
over. Toen deze zijn avonturen opdischte, begon
Frank te lachen. Zijn hand van de microfoon afne
mende, viel hij zijn vriend in de rede met de woorden:
„Nu, wie is nu de lady-killer?"
Jack, die aldus in zijn verhaal van de rol, door Se-

— 182 —

norita Rafaela gespeeld, gestoord werd, kreeg een
hevige kleur en werd nijdig. Bob, die naast hem stond,
wierp een spottenden blik op hem. Had die kleine
Spaansche schoonheid zoo'n indruk op hem gemaakt?
In gewone omstandigheden zou Jack de aardigheid
van Bob in scherts beantwoord hebben. Maar zich
nijdig te maken! Bob vreesde dat zijn vriend het leelijk te pakken had.
Langen tijd bleef het gesprek in een driehoek door
de lucht voortduren, want zoowel Mijnheer Temple
als Frank wilden iedere bizonderheid hooren, en Bob
en Jack moesten verscheidene malen in herhalingen
treden.
Eindelijk, door de lange afwezigheid van de jongens
op zijn beurt nieuwsgierig geworden, verscheen Mijn
heer Hampton in gezelschap van Don Fernandez in
het radio-station, en hield hij een kort gesprek met
Mijnheer Temple.
Ten laatste werd besloten dat Mijnheer Hampton,
Bob en Jack, den volgenden dag naar de ranch in
Nieuw-Mexico terug zouden vliegen. Frank, Tom
en Roy Stone zouden tegelijkertijd naar de grens terug
rijden, na den nacht in de grot te hebben doorgebracht.
Morales en Yon Arnheim, met wie Don Fernandez
persoonlijk sprak, werden van den veranderden stand
van zaken op de hoogte gebracht, en hun werd gelast
in het hol te blijven, dat rijkelijk van levensmiddelen
voorzien was, tot men hen van uit het hoofdkwartier
met paarden zou komen halen.
Vervolgens wenschte ieder den ander „Wel te rusten"
en op drie verschillende plaatsen zochten de hoofd
personen uit ons verhaal hun nachtleger op, ten hoog
ste voldaan over den afloop van het avontuur.

HOOFDSTUK XXXII.
NOG MEER AVONTUREN IN HET VOORUITZICHT.

„Vaarwel, Senor Jack Hampton."
Jack greep de frissche hand van het Spaansche meisje
en liet haar ongaarne los. Het was in den middag
van den volgenden dag. Een ongeëvenaarde zonne
gloed overtoog het landingsterrein van de ranch van
Calomares. Bob had de plaats van den piloot in het
vliegtuig reeds ingenomen. Mijnheer Hampton stond
aan den anderen kant er naast, en nam afscheid van
Don Fernandez.
„Niet vaarwel, Senorita," zeide Jack met vuur. „Wij
moeten elkander terugzien."
Het meisje gaf een ruk aan haar schouders.
„Maar waar?" zeide zij. „Zijt gij van plan terug te
komen om onze vesting te veroveren?"
„Neen," antwoordde Jack met een geheimzinnig
lachje. „Maar," liet hij veelbeteekenend volgen, „ik
zou terug kunnen komen om — een van de daar wonen
den te veroveren."
Hoe zacht deze woorden ook geuit waren, zij bereik
ten de ooren van Donna Ana, de alomtegenwoordige
duenna, en zij keek den spreker diep verontwaardigd
aan. Dat was geen manier voor een gewonen jongen
Americano om tot de dochter van den grooten Don
Fernandez te spreken! Jack ving dien blik op en lachte.
Met uitgestrekte hand keerde hij zich tot de duenna.
„Vaarwel, Donna Ana," zeide hij. „Het was mij
een groot genoegen u te leeren kennen."
Daarvan stond de oude, gerimpelde duenna paf.
Zij wist niet of zij zich over deze scherts verontwaar-
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digd moest toonen of haar voor goede munt opnemen.
Werktuigelijk nam zij de door Jack geboden hand aan.
In dat oogenblik werd hij door Bob geroepen. Jack
draaide zich om. Mijnheer Hampton was reeds inge
stegen. Zij wachtten nog slechts op hem. Opnieuw vatte
hij de hand van Rafaela.
„Denk er om," zeide hij, zoo zacht dat het alleen
door haar verstaan werd, „dit is niet de laatste keer dat
gij mij ziet."
Zij trok haar wenkbrauwen op en lachte. „Senor
Jack maakt vorderingen," zeide zij. „Hij zal toch nog
een hoveling worden."
Toen nam Jack ook zijn plaats in. Een mechanicien
draaide de schroef aan, de machine begon over den
grond te huppelen, en steeg weldra de lucht in.
Bob steeg in spiraalvorm tot zij hoog boven de ranch
waren, en de gedaanten in de laagte nog slechts dwer
gen schenen. Jack meende te kunnen onderscheiden
dat Rafaela met haar zakdoek stond te wuiven, en hij
leunde ver over den rand om haar toe te wuiven.
Zij waren vertrokken, zoemden door de lucht, zoo
recht als een pijl uit den boog, op weg naar de in
ternationale grens en de ranch van Hampton aan
gene zijde daarvan. De tocht was van korten duur. Bob
legde den afstand van 150 mijlen in aanzienlijk minder
dan twee uren af.
„Hoor eens," zeide hij tot zijn vader, nadat verwel
komingen gewisseld waren en de laatste zijn zoon zoo
dikwijls en zoo krachtig op den schouder geklopt
had, dat Bob voor de verdere „liefkoozingen" van
zijn vader bedankte en buiten diens bereik ging staan.
„Ik heb geen zin hier tot pap geslagen te worden. Ik
zeg u, vader, van de grot naar hier is een heele rit.
Frank is vanochtend vroeg op weg gegaan en hij kan
niet hier zijn voor morgen. Als ik hem en Roy Stone
eens ging halen en de paarden door Tom thuis liet
brengen?"
Hoe het Mijnheer Temple ook tegen de borst stuitte
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zijn zoon weer terstond te laten vertrekken, liet hij
zich overhalen, en Bob vloog weer weg. Diep OudMexico, in, zag hij op den weg over welken hij eerder
gevlogen was, drie ruiters die een vierde paard aan den
teugel voerden, en herkende zijn vrienden.
Hij landde in hun nabijheid, en zeide hun waarvoor
hij gekomen was. Roy Stone wees zijn voorstel af.
„Zeer verplicht voor het aanbod," zeide hij, doch
ik rijd liever met Tom Bodine mede, indien het je
hetzelfde is. Ik heb geen haast om ergens te komen,
en dan zijn jelui jongens, bij aankomst op de ranch
geheel onder elkander. Neem je vriend met je mede,
doch laten Tom en ik rijden. Wij zullen de paarden
best thuisbrengen. Wij hebben nu ieder een handpaard, en komen dus gemakkelijk verder. Ik heb
nooit veel van die vliegmachines moeten hebben."
„Ik dito," zeide Tom Bodine, met ontzag naar de
machine starende. „Men zou mij voor geen geld in
dat ding kunnen krijgen."
Dientengevolge reikte Frank de teugels van zijn
paard aan Tom Bodine over, en met een „vaarwel"
tot zijn vrienden klom hij met Bob in het vliegtuig.
Roy Stone was zoo vriendelijk de schroef aan het draaen te brengen, welk kunstje hij van Von Arnheim af
gekeken had, en weer zoemde de machine door de
lucht naar de grens.
Het gezelschap dat zich dien avond op de ranch ver
zamelde, en dat uit Mijnheer Hampton, Mijnheer
Temple, en de drie jongens bestond, mocht waarlijk
een vroolijk gezelschap heeten. Praatzieke Pete, welbespraakter dan ooit, kon niet genoeg naar hun avon
turen luisteren. Voor deze gelegenheid had hij een bij
uitstek lekker maal gereed gemaakt.
Alleen Rollins mankeerde. Na vernomen te hebben
dat Mijnheer Hampton ieder oogenblik terug ver
wacht werd, had hij Mijnheer Temple verzocht naar
een verafgelegen petroleumbron te mogen gaan en
daar verscheidene dagen te blijven, tot Mijnheer
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Hampton tot in alle bizonderheden van zijn verrader
lijke rol op de hoogte gesteld zou zijn, en van de reden,
waarom hij deze gespeeld had. En daarin had Mijn
heer Temple toegestemd.
Yroolijke kwinkslagen vlogen van het eene einde
van de tafel naar het andere en allen bleven zitten,
tot het zeer laat geworden was.
Gedurende de nu volgende weken maakten Frank
en Bob herhaaldelijk genoeglijke uitstapjes te paard
door de omliggende streek, en ondernamen zij nu en
dan een vliegtocht. De liefde voor het land, waarvan
Jack bij hun aankomst gesproken had, beving ook
hen. De heldere, snikheete dagen, gevolgd door koele
nachten — want in Nieuw-Mexico treedt de koelte
onmiddellijk na zonsondergang in — werkten machtig
in op knapen, die aan de zeekust grootgebracht waren.
Vooral de afwezigheid van snerpende winden en nevel
maakte indruk op hen. Hier kon men altijd op de
weersgesteldheid rekenen. Het was iederen dag mooi
weêr.
Aldus gingen de weken voorbij, en met Jack als
gids, maakten de jongens wijde vluchten, doorkruisten
te paard bergen om nieuwe schitterende gezichtspun
ten te ontdekken, en brachten bezoeken aan de oude
Spaansche ruïnen van Santa Fé, of woonden een rodeo
bij te Gallup, waar cowboys en cowgirls van heinde en
verre te zamen stroomden om halsbrekende staaltjes
van hun ruiterkunst te laten zien of ongelooflijke kunst
stukjes met den lasso uit te voeren.
Een maand na hun komst, en toen hun zomervacantie nog niet half voorbij was, maakte Mijnheer Temple
op zekeren middag aan tafel bekend, dat alvorens zijn
eigen verlengde vacantie te beëindigen — de eerste,
die hij sedert tien jaren genomen had — hij voornemens
was een reis naar San Francisco te maken, voor een
bezoek aan den directeur van zijn exportkantoor in
het Westen.
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„Hé, vader," zeide Bob, „ik heb altijd zoo verlangd
de stad van de Gouden Poort te zien, en ik weet dat
de jongens er evenzoo over denken. Als u ons eens
medenaamt? Wij zullen u niet in den weg loopen. En
wanneer gij naar het Oosten terugkeert, kunt gij ons
hier weer afzetten."
Glimlachend, keek Mijnheer Temple naar de stra
lende gezichten van de drie jongens. Jack en Frank
lieten niet na, hun bijval met het voorstel van hun
vriend te betuigen.
„Hé, toe, Mijnheer Temple," zeide Jack. „Dat wil
zeggen, indien het niet lastig voor u is."
„Oom, ik ben gek om San Francisco te zien," merkte
Frank op.
„Nu, er is daar een boel veranderd sedert de dagen
van de Negen-en-Veertigers", antwoordde Mijnheer
Temple lachende. „Jelui zouden veel te hooge verwach
tingen kunnen hebben en teleurgesteld worden."
„Och, kom nu, vader," hield Bob aan. „Al blijft u
er slechts een week, het zou voor ons toch de moeite
waard zijn."
„Kijk, dat is juist zoo lang als ik mij voorgesteld
had daar te blijven," zeide Mijnheer Temple, in ge
dachten. „Doch ik zal het al dien tijd aardig druk
hebben. Kan ik er op rekenen dat jelui geen kattekwaad uitvoeren, terwijl ik mijn zaken afdoe?"
Mijnheer Hampton kwam tusschenbeide.
„Ik hoop het van hen, Temple," zeide hij. „Zij heb
ben mij uit een neteligen toestand gered. Ik geloof dat
zij vrijwel op eigen wieken kunnen drijven. Kun je
het zoo schikken, laat hen dan met je medegaan. Het
uitstapje zal een heerlijke ervaring te meer voor hen
zijn."
„Afgesproken dan, jongens," hernam Mijnheer Tem
ple. „Maar het vliegtuig moet achterblijven. Willen
jelui San Francisco zien, dan gaat het niet per vlieg
machine. En in ieder geval, ik wil jelui niet van het
Rots-Gebergte zien neerstorten."
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„Uitstekend, vader," stemde Bob in. „Wij zullen
het veel te druk hebben met onze oogen den kost te
geven, om naar het vliegtuig te verlangen, denk ik.
Wanneer vertrekken wij?"
„Over twee dagen," antwoordde zijn vader.
En hiermede nemen wij afscheid van de drie vrienden
wier avonturen aan de Mexicaansche grens zulk een
gunstig verloop voor hen hadden. Doch in het volgende
verhaal: „De Radio-Jongens bij den Geheimen Inlich
tingendienst," zullen wij hun verdere avonturen na
dat zij de Stad van de Gouden Poort bereikt hadden,
volgen — avonturen, die niet voor die aan de Mexi
caansche grens in spanning onderdeden; avonturen,
waarbij zij betrokken werden in de komplotten van
een internationale smokkelaarsbende, die zich in strijd
met de Wet op de Uitsluiting bezig hield met het
brengen van Chineesche koelies binnen het grondge
bied van de Vereenigde Staten.
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