
1
Tyler arriveerde op 18 februari met de paarden, drie dagen nadat het
slagschip Maine in de haven van Havana in de lucht was gevlogen. Hij
zag wel gieren op die typische manier in de lucht zweven, maar kon
niet zien waar ze op aasden. Dat was dwars van Morro Castle, toen de
veeboot met een zwarte rookpluim uit de schoorsteen door de nauwte
naar binnen voer.
Maar even later zag hij de mast van een schip uit het water
omhoogsteken en een hoop verwrongen staal waar de meeuwen op
zaten te rusten. Een van de Mexicaanse matrozen schreeuwde naar de
loodskotter die hen naar binnen bracht en vroeg wat dat voor wrak
was. De loods schreeuwde terug dat het de Maine was.
Wat? Meen wat? Het beetje Spaans dat Tyler machtig was, bleek
niet voldoende om de tegen de wind in geschreeuwde woorden te
begrijpen. De matroos vertelde hem dat het een buque de guerra was,
een oorlogsschip.
Hij was eerder die maand per trein uit Sweetmary in de Arizona
Territory vertrokken; had eenendertig merries in veewagens van
Southern Pacific geladen en was daarmee helemaal naar Galveston
aan de Golf van Mexico gereden. Daar werd hij opgewacht door zijn
partner bij deze handel, Charlie Burke, die vroeger, jaren geleden,
Tylers voorman was geweest. Charlie Burke stelde hem voor aan een
kleine Cubaanse mulat – ‘Ben Tyler, Victor Fuentes’ – een man die zo te
zien ergens in de zestig moest zijn, hoewel dat met die mahoniehouten
huid van hem moeilijk te zeggen was. Fuentes inspecteerde de merries,
geen enkele ouder dan zes jaar of groter dan vijftien palm, bekeek de
bouw en het gebit, Fuentes, die zijn handen aan de broek van zijn witte
pak afveegde, er van de groep vijfentwintig uitzocht, allemaal vossen,
roodvossen en brandvossen, en zei dat hij zeker wist dat ze ook de rest
voor hetzelfde geld zouden kunnen verkopen, honderdvijftig dollar
per stuk. Hij zei dat meneer Boudreaux vast in zijn schik zou zijn met
deze dames en hun voordat ze weer uit Havana vertrokken een cheque
van zevenendertighonderdvijftig dollar ten laste van zijn rekening bij
de Banco de Comercio zou geven. Fuentes zei dat hij daarvan niet
meer dan vijfhonderd dollar voor zijn diensten verwachtte.
Tyler zei tegen Charlie Burke, later, dat de deal nu anders klonk
dan toen hij het hem oorspronkelijk had verteld. Charlie Burke zei
dat ze op Cuba op dezelfde manier zakendeden als in Mexico waar
ook iedereen commissie kreeg. Tyler zei dat hij bedoelde dat hij had
gedacht dat ze hiervandaan rechtstreeks naar Matanzas zouden gaan,
waar de suikerplantage van Boudreaux was. Charlie Burke zei dat hij
dat ook had gedacht, maar dat Boudreaux deze en ook de volgende
week toevallig in Havana was. Dat betekende dat ze de paarden aan de
wal zouden brengen, in veekralen zouden drijven waar de man ze kon
bekijken en ze dan weer aan boord brengen en naar Matanzas varen.
Wat Tyler wilde weten, maar waar Charlie Burke geen antwoord op
had, was: ‘Wie betaalt het aanlopen van Havana?’
Die avond vertrokken Charlie Burke en Mr. Fuentes met een
schip van de Ward Line naar Havana.
De volgende dag laat keek Tyler toe terwijl zijn merries aan boord
van de veeboot werden gebracht waarvan de naam Vamoose op de
roestige romp nog maar nauwelijks leesbaar was. Toen kwamen er
balen hooi en wat haver, maar een van de veedrijvers zei dat je een
paard op zee vooral niet te veel moest laten eten. Tyler ging met zijn
zadel en zijn spullen aan boord om zelf voor de dieren te zorgen. Dat
vonden de veedrijvers prima, want zij moesten voor de koeien zorgen.
Ze zeiden dat de reis vijf dagen zou duren.



Het was eind december geweest dat Charlie Burke een telegram had
gestuurd met de tekst: manier gevonden om rijk te worden met
paarden.
Hij kwam met de trein vanuit East Texas en stond Tyler op de
eerste dag van nieuwe jaar, 1898, op te wachten op de veranda van het
Congress Hotel in Sweetmary, een stad die naar een kopermijn was
genoemd, LaSalle Street om tien uur ’s morgens nog uitgestorven, de
mijn gesloten en de stad bezig nuchter te worden van gisteravond.
Charlie Burke stond op uit de schommelstoel om naar Tyler te
kijken die op zijn grauwe merrie deze kant op kwam, op zijn gemak,
langs de Gold Dollar, langs I.S. Weiss Mercantile, langs de Maricopa
Bank – Charlie Burke die hem strak naar de bank zag kijken toen hij
erlangs kwam. Tyler liet de grauw voor de balustrade van de veranda
stoppen en zei: ‘Weet je wat de paarden in Kansas City doen?’
‘Zeg het eens,’ zei Charlie Burke.
‘Een kwartje het stuk.’
Ze hadden elkaar bijna vier jaar niet gezien.
Charlie Burke zei: ‘Dan willen we dus niet naar Kansas City, of
wel soms?’
Hij zag dat Tyler daarover nadacht terwijl hij van de grauw stapte
en de veranda opkwam. Nu namen ze de tijd om elkaar te begroeten
waarbij Charlie Burke terugdacht aan de jongen die hierheen was
getrokken omdat hij zo verschrikkelijk graag voor een veebedrijf wilde
werken, betaald worden om op paarden te rijden. Ben Tyler, zestien
jaar oud en net van school, van St. Simeon-en-nog-wat voor Jongens
in New Orleans, vlugger van begrip dan de boerenjongens die van
Missouri en Tennessee uitzwierven. Charlie Burke, destijds voorman
van de Circle-Eye, met van het voorjaar tot de herfst wel dertig rijders
onder zich, zette hem aan het werk en stuurde hem achter mustangs en
bedrijfspaarden aan die de groep hadden verlaten en zag hoe de jongen
de nieuwe dieren temde met een geduld dat je bij de meeste knechten
niet aantrof. Zag hem kuddes begeleiden die ze naar Old Mexico
brachten om te grazen. Was erbij toen hij het enorme bedrijf na zeven
jaar verliet om voor een mustanger te gaan werken, een zekere Dana
Moon, die paarden leverde aan de mijnen en de postkoetsen en verse
paarden voor de cavalerie. Zag hem de zaak overnemen toen Moon
werd aangesteld als indiaans agent in White Tanks, een subagentschap
van de Mimbreño Apachen ten noorden van de stad. Daarna zag hij
het gezicht van Ben Tyler pas weer terug op een opsporingsposter
boven de tekst:
$500 beloning
dood of levend
Het bleek dat de zaken voor Tyler slecht waren gegaan en dat hij
banken was gaan beroven. Vandaar dat de eerstvolgende keer dat
Charlie Burke hem weer in eigen persoon zag, dat in de verste uithoek
van Arizona was, in de gevangenis van Yuma; gedetineerden en hun
bezoekers tegenover elkaar aan tafels die in een rij in het midden
van de eetzaal waren opgesteld. Moeders, vrouwen, vriendinnen die
zich allemaal afvroegen hoe hun dierbaren het zouden stellen in deze
stenen gevangenis die bekendstond als de Hel op de Rotsen; Charlie
Burke die zich afvroeg waarom Tyler, als hij dan toch had besloten om
banken te gaan beroven, uitgerekend de Maricopa Bank in Sweetmary
had uitgezocht, een bank waar iedereen hem kende.
Omdat die het meest dichtbij was, zei hij.
Charlie Burke zei: ‘Ben ik hier nou helemaal naartoe gekomen om
jou langs me heen naar de muur te zien zitten staren?’
Dus toen zei Tyler, goed, omdat LaSalle Mining daar bankierde



en LaSalle Mining hem negenhonderd dollar schuldig was. ‘Vier keer
ben ik de heuvel opgegaan om mijn centen te halen,’ zei Tyler in zijn
gestreepte gevangenispak en kortgeknipte haar. ‘Ik heb iedere keer
geprobeerd iemand te vinden die een cheque kon uitschrijven. Toen
ben ik naar de Maricopa Bank gegaan, heb de kassier een .44 laten zien
en heb die negenhonderd dollar van hun rekening opgenomen.’
‘Zo doe je dus zaken, hé?’
‘Op de dag dat Hatch & Hodges zijn lijn ophief, kreeg ik nog
twaalfhonderd dollar van ze. Ze zeiden dat ik me geen zorgen hoefde
te maken en dat ik mijn geld heus wel kreeg. Ik heb vier maanden
gewacht en heb toen hetzelfde gedaan als met LaSalle en het bij hun
bank in Benson opgenomen.’
‘Van wie kreeg je verder nog geld?’
‘Van niemand.’
‘Maar toch heb je nog een bank beroofd.’
‘Nou, ja, toen we de slag eenmaal te pakken hadden ... Nee, geintje.
Het was echt niet zo dat Red en ik bezopen werden en toen een bank
zijn gaan beroven. Voordat Red bij mij kwam, werkte hij voor Dana
Moon, had een hoop ervaring, dus ik bood hem een aandeel in de
zaak aan, maar hij werkte liever voor een vast loon. Nadat we die twee
banken hadden gepakt, betaalde ik Red alles wat hij nog van me te
goed had en kocht hij een stel nieuwe kleren die hem bij elkaar tien
dollar kostten en wilde de rest op de bank zetten. We waren op dat
moment in St. David. We gaan naar de bank om een spaarrekening te
openen en de bank weigert hem. Ik vroeg aan de manager of dat soms
kwam omdat Red een Warm Springs Apache was. De manager wordt
onbeschoft en van het een komt het ander ...’
‘Jij berooft de bank om hem manieren te leren.’
‘Red stond op het punt hem overhoop te schieten.’
‘Over mensen overhoop schieten gesproken,’ zei Charlie Burke
om zijn vriend de bajesklant aan te sporen.
‘We waren toen inmiddels op de vlucht,’ zei Tyler, ‘overal van die
opsporingsposters. Voor sommige mensen leek die vijfhonderd dollar
beloning een jaarsalaris. Ik wéét dat die gasten paardendieven waren
– ze hebben meer dan eens bij mij gejat – maar die kwamen dus achter
ons aan voor de beloning, zijn onze sporen helemaal tot Nogales
gevolgd en zouden ons in een cantina te pakken nemen – rokerige
tent, hartstikke laag plafond.’
‘Het verhaal gaat,’ zei Charlie Burke, ‘dat zij hun revolvers trokken
en dat Ben Tyler toen zijn revolver trok en ze alle drie doodschoot.’
‘Kan zijn, maar ik betwijfel het. Met al die revolvers die tegelijk
afgingen en de rook was het moeilijk te zeggen. Wij weer terug de
grens over en daar stonden de deputy’s op ons te wachten om ons te
grijpen.’
‘Heb je er iets van geleerd?’
‘Je moet altijd zorgen dat je verse paarden bij je hebt.’
‘Je bent hier aardig eigenwijs geworden, hé?’
‘Hier niet. Dan sluiten ze je in de beenijzers.’
‘Heb je iets nodig waar ik voor kan zorgen?’
‘Wat boeken, tijdschriften. Dana Moon stuurt me de Chicago
Times die hij van een kennis krijgt.’
‘Het lijkt je niet al te slecht te gaan.’
‘In aanmerking genomen dat ik in een cel zit met vijf heetgebakerde
debielen en de hele dag grote blokken steen tot gruis moet slaan. Ik
ben begonnen met de kinderen van meneer Rinning paardrijden te
leren en ze mogen me graag. Meneer Rinning is de superintendent; hij
zegt tegen me: “Jij bent geen bandiet, jij bent alleen maar stom – een



grote kerel met een goede opleiding die banken berooft?” Hij zegt dat
als ik klaar ben met me stom te gedragen, ik vrij kan komen zodra ik
drie jaar heb opgeknapt.’
Charlie Burke zei daar in die eetzaal van Yuma tegen hem: ‘En
ben je klaar?’
‘Ik was alleen maar kwaad, meer niet, op die mensen die me geld
schuldig waren waar ik hard voor had gewerkt. Ja, ik ben er nou wel
van af,’ zei Tyler. ‘Maar zal ik je eens wat vertellen? Een bank beroven
stelt niks voor.’
Nu was hij terug op de Circle-Eye voor het winterseizoen, kijken
of er laatgeboren kalveren waren of dieren die er bij de roundup
tussendoor waren geglipt.
Toen ze bij de begroeting de armen om elkaar heen sloegen, voelde
Charlie Burke de vorm van een revolver onder Tylers openhangende
schapenvacht. Hij deed een stap terug, deed de jas iets verder open, ver
genoeg om de kaliber .44 revolver in een schouderholster te kunnen
zien.
‘Is er iemand kwaad op je?’ zei Charlie Burke, zoals gewoonlijk
tussen zijn grote snor en een pruim Mail Pouch door.
‘Je moet nooit als bandiet beroemd worden,’ zei Tyler, ‘tenzij
iedereen weet dat je je straf hebt uitgezeten. Er zijn mensen die die
posters bewaren en altijd op de loer liggen. Ze zien me door de straat
rijden en denken, hé, daar gaat vijfhonderd dollar. Voordat ik er erg in
heb, probeer ik dan aan een stel kerels met Winchesters uit te leggen
hoe de zaak in elkaar zit. In het veld is er twee keer op me geschoten,
van ver weg. Ik zit een keer in een spoorwegkeet, komt er een kerel
zomaar mijn kamp binnengereden en trekt een revolver.’
‘Heb je hem neergeschoten?’
‘Ik moest wel. Nou zit zijn familie achter me aan. Aan dit soort
dingen komt nooit een eind.’
‘Tja,’ zei Charlie Burke, ‘je had die banken nooit moeten
beroven.’
‘Dat vertel je me nu,’ zei Tyler.
Ze zaten in schommelstoelen op de overdekte veranda van het hotel
terwijl de dag geleidelijk aan een beetje begon op te warmen, Charlie
Burke in zijn stadse kleren, een donker pak en een das, zijn hoed nu


