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Legendary Man of the Amer-
ican West 
 
Cock-Eyed” Frank Loving – 
Dueling Gunfighter  
(1860 - 21 april 1882) 
 
Frank Loving, ook wel "Coc-
keyed" genoemd, Frank Lo-
ving was een gokker en 
schutter uit het Oude Wes-
ten. Hij was betrokken bij 
twee beroemde vuurgevech-
ten - de eerste was de Long 
Branch Saloon Shootout in 
Dodge City, Kansas in 1879. In 
het tweede vuurgevecht, be-
kend als de Trinidad, Colora-
do Shoot-out,zou hij niet zo 
gelukkig zijn. 
 
Loving werd geboren in 
Jackson County, Missouri 
rond 1860 en verhuisde begin 
1870 met zijn moeder naar 
Fort Worth, Texas nadat zijn 
vader was overleden. Tegen 
de tijd dat hij in zijn late tie-
nerjaren was, had hij zijn weg 
gevonden naar de wetteloze 
stad Dodge City, Kansas, na-

dat hij de "carrière" van een 
professionele gokker had 
aangenomen. 
 
Hij maakte zijn belangrijkste 
"vestigingsplaats" de Long 
Branch Saloonen maakte al 
snel kennis met andere be-
kende gokkers, schutters en 
wetsdienaars, waaronder Doc 
Holliday, Bat Masterson, 
Wyatt Earp, Charlie Bassett, 
John Allenen Long Branch Sa-
loon-eigenaar Chalk Beeson. 
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Loving had ruzie gehad met 
een man genaamd Levi Ri-
chardson,naar verluidt over 
Loving's vrouw, Mattie. Op 5 
april 1879 kwam de ruzie tot 
een hoogtepunt toen Ri-
chardson doelbewust de sa-
loon binnenliep en zijn zes 
kanonnen op Loving tekende. 
Loving trok toen zijn pistool 
en de Long Branch Saloon 
werd vervolgens gevuld met 
rook. Charlie Bassett, de Dod-
ge City Marshal hoorde de 
schoten en kwam rennen. 
Tegen de tijd dat hij aan-
kwam, stonden beide man-

nen nog steeds, maar Ri-
chardson had vijf granaten 
uit zijn pistool geschoten en 
Loving's Remington No. 44 
was leeg. Richardson viel ver-
volgens op de grond met een 
dodelijk schot in de borst, 
evenals een schot door de zij-
kant en een andere door de 
rechterarm. 
 
Frank Loving, die slechts een 
klein schrammetje op de 
hand had, werd onmiddellijk 
naar de gevangenis gebracht. 
Twee dagen later, op 7 april 
1879, oordeelde het onder-
zoek van de lijkschouwer dat 
de moord uit zelfverdediging 
was geweest en Loving on-
middellijk werd vrijgelaten. 
Het vuurgevecht staat be-
kend als de Long Branch Sa-
loon Shootout of het Ri-
chardson-Loving Gunfight. 
Later zou Frank Loving zijn 
vrouw Mattie verlaten, een 
tweejarige zoon, John, en een 
eenjarige dochter, Mintie. 
Na Dodge City verhuisde Lo-
ving naar een andere wettelo-
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ze stad - Las Vegas, New 
Mexico, voordat hij uiteinde-
lijk in 1882 zijn weg naar Tri-
nidad, Colorado baande. Daar 
kwam hij een "oude" Dodge 
City kennis en gokker tegen, 
John Allen. Naar verluidt 
hadden de twee al enige tijd 
ruzie over leningen die de 
twee aan elkaar hadden ver-
strekt. Voor je het wist was er  
nog een vuurgevecht  
 
 
 
 
 

in de maak. Deze keer zou Lo-
ving niet zoveel geluk heb-
ben. Op 16 april 1882 werd hij 
gedood door Allen in wat be-
kend staat als de Trinidad, 
Colorado Shoot-out. Allen 
werd gearresteerd en aange-
klaagd voor moord, maar en-
kele maanden later werd hij 
niet schuldig bevonden en 
vrijgelaten. 




