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Legendary Man of the American 
West

JOHN RINGO
(03-05-1850 - 13-07-1882)

John Peters Ringo, beter bekend 
als Johnny Ringo, was een cow-
boy die een legende werd, vooral 
vanwege zijn band met de Clan-
ton Gang in het tijdperk van de 
Gunfight at the OK Corral, in 
Tombstone , Arizona. Ringo werd 
af en toe ten onrechte "Ringgold" 
genoemd in de kranten van de 
dag, maar dit was duidelijk niet 
zijn naam, en er is geen bewijs 
dat hij het opzettelijk gebruikte.

De Clanton Gang stond algemeen 
bekend als "de koe-jongens" rond 
Tombstone, en Ringo zelf werd 
"de koning van de cowboys" ge-
noemd. Er is echter geen record 
dat hij ooit daadwerkelijk een 
enkel vuurgevecht heeft gehad 
(hij heeft wel verschillende on-
gewapende mannen neergescho-
ten). Zelfs zijn gewelddadige dood 
kan door hemzelf zijn veroor-
zaakt.

Ringo werd geboren in Greens-
fork, Indiana. Zijn familie ver-
huisde vervolgens van Wayne 

County, India-
na naar Liberty, 
Missouri in 
1856. Hij was 
een tijdgenoot 
van Frank en 
Jesse James die 
vlakbij woonden in Kearney, 
Missouri, en een neef van Cole 
Younger.

In 1858 verhuisde het gezin naar 
Gallatin, Missouri, waar ze on-
roerend goed huurden van de 
vader van John W. Sheets, die het 
eerste 'officiële' slachtoffer van 
de James Gang zou worden toen 
ze in 1869 de Davis County Sa-
vings Association beroofden.

Op 30 juli 1864 verloor de Ringo 
zijn vader Martin door een vrese-
lijk shotgun-ongeluk terwijl het 
gezin door Wyoming reisde op 
weg naar Californië. De familie 
begroef Martin op een heuvel 
langs het pad.

Auteur Louis L'Amour beschreef 
John Ringo niet als een 'slechte' 
man ', maar in plaats daarvan als 
een nors, slecht gehumeurd ie-
mand die erger was als hij dronk. 
Hij zei dat zijn belangrijkste aan-
spraak op roem het neerschieten 
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van een ongewapende man was 
in een saloon in Arizona Terri-
tory in 1879.

Mason County
Tegen het midden van de jaren 
1870 was Ringo gemigreerd van 
San Jose, Californië naar het cen-
trum van Texas rond Mason 
County. Hier raakte hij bevriend 
met een ex-Texas Ranger ge-
naamd Scott Cooley, die de gea-
dopteerde zoon was van een loka-
le boer genaamd Tim Williams-
on. Jarenlang waren de betrek-
kingen tussen de Amerikaanse 
en Duitse inwoners van het ge-
bied gespannen als een verleng-
stuk van de burgeroorlog. Des-
tijds steunden de meeste Ameri-
kanen de Zuidelijken, terwijl de 
Duitsers loyalisten van de Unie 
waren.

De problemen begonnen toen 
twee Amerikaanse rustlers, Elij-
ah en Pete Backus, uit de Mason-
gevangenis werden gesleept en 
gelyncht door een overwegend 
Duitse menigte. De oorlog begon 
op 13 mei 1875, toen Tim Willi-
amson werd gearresteerd door 
een vijandige troep en vermoord 
door een Duitse boer genaamd 
Peter Bader. Cooley en zijn vrien-

den, waaronder Johnny Ringo, 
voerden een terreurcampagne 
tegen hun rivalen. Officieel de 
"Mason County War" genoemd, 
plaatselijk werd het de "Hoodoo 
War" genoemd. Cooley nam 
wraak door op 10 augustus 1875 
de plaatselijke Duitse hulpsheriff, 
John Worley, te doden door hem 
neer te schieten, te scalperen en 
zijn lichaam in een put te gooien.

Na de moord op Cooley-
aanhanger Mose Beard pleegde 
Ringo zijn eerste belangrijke 
moord op 25 september 1875, 
toen hij de man neerschoot die 
Beard naar zijn dood lokte, een 
man genaamd James Cheyney, 
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terwijl hij zijn handen aan het 
wassen was. Kort daarna zagen 
Ringo en Scott Cooley Charley 
Bader voor zijn broer Pete aan en 
vermoordden hem. Beide man-
nen werden gevangengezet in 
Burnet, Texas, en werden uitge-
broken door hun vrienden.

In november 1876 was de Mason 

County-oorlog voorbij nadat hij 
een tiental levens had gekost, 
Scott Cooley was dood en Johnny 
Ringo en zijn vriend George 
Gladden werden opnieuw opge-
sloten. Een van Ringo's celgeno-
ten was de beruchte moordenaar 

John Wesley Hardin. Volgens de 
legende was Wes Hardin bang 
voor Ringo vanwege Ringo's 
meedogenloosheid en onvoor-
spelbare humeur. Terwijl Glad-
den werd veroordeeld tot 99 jaar, 
lijkt Ringo te zijn vrijgesproken. 
Twee jaar later werd Ringo geno-
teerd als een agent in Loyal Val-
ley, Texas. Kort daarna verscheen 
hij voor het eerst in Arizona.

Tombstone
Ringo verscheen voor het eerst in 
Cochise County, Arizona in 1879, 
samen met zijn vriend Joe Hill, 
een strijdmakker uit de Mason 
County War. Johnny Ringo hield 
zich grotendeels voor zichzelf en 
mengde zich alleen met het loka-
le outlaw-element wanneer het 
hem uitkwam. In december 1879 
probeerde een dronken Ringo 
Louis Hancock te vermoorden in 
een saloon in Safford, Arizona, 
toen hij een drankje weigerde. 
Hancock overleefde zijn wond.

In en rond Tombstone, Arizona, 
hield Ringo meestal zijn mond 
terwijl anderen uit angst voor 
hem liepen. Hij heeft waarschijn-
lijk deelgenomen aan overvallen 
en moorden met het element 
"cowboy", en volgens het gerucht 
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kreeg hij een hoge positie in de 
outlaw-commandostructuur, 
misschien de tweede alleen voor 
Curly Bill Brocius.

Johnny Ringo confronteerde de 
Earp-factie pas op 17 januari 1882, 
minder dan drie maanden na het 
vuurgevecht in het OK. Corral. 
Ringo en Doc Holliday hadden 
een openbaar meningsverschil 
dat mogelijk tot een vuurgevecht 
heeft geleid. Voordat het gevecht 
kon plaatsvinden, werden beiden 
echter gearresteerd door Tomb-
stone-politiechef James Flynn en 
voor een rechter gesleept wegens 
het dragen van wapens in de stad, 
en beiden kregen een boete. Deze 
onderbreking van de ruzie was 
ongetwijfeld in het voordeel van 
Ringo, die slechts een gemene 
dronkaard was, terwijl Holliday 
een echt gevaarlijke man was, 
zowel nuchter als dronken.

Twee maanden later werd Ringo 
door de Earps verdacht van deel-
name aan de moord op Morgan 
Earp op 18 maart 1882. Johnny 
Ringo werd door John Behan af-
gevaardigd om de Earps aan het 
begin van de Earp Vendetta Ride 
te arresteren. Binnen enkele 
maanden waren Ringo's beste 

vrienden dood of werden ze het 
gebied uit gejaagd; velen van hen 
zijn omgekomen in de vendetta. 
Half april hadden de Earps en
hun vrienden het gebied echter 
blijkbaar verlaten en waren ze 
naar Colorado gevlucht.

Op 14 juli 1882 werd Johnny Ringo 
dood aangetroffen op de bodem 
van een grote boom in West-
Turkije Creek Valley met een ko-
gelgat in zijn rechterslaap en een 
uitgang achter in zijn hoofd. Zijn 
lichaam was daar blijkbaar van de 
ene op de andere dag geweest 
sinds de vorige dag (toen er van-
uit het algemene gebied een 
schot was gehoord door een plat-
telandsbewoner), en zijn laarzen 
werden gevonden vastgebonden 
aan het zadel van zijn paard, dat 
twee mijl verderop werd gevan-
gen. Het gerechtelijk onderzoek 
van een lijkschouwer oordeelde 
officieel dat zijn dood zelfmoord 
was.

Johnny Ringo wordt begraven 
nabij dezelfde plek waar zijn li-
chaam werd gevonden, in de 
West Turkey Creek Canyon, 
vlakbij de voet van de boom waar-
in hij werd gevonden, die nog 
steeds groeit. Het graf bevindt 
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zich momenteel op privéterrein 
en er is toestemming nodig om 
de site te bekijken.
Ringo verscheen voor het eerst in 
Cochise County, Arizona in 1879, 
samen met zijn vriend Joe Hill, 
een strijdmakker uit de Mason 
County War. Johnny Ringo hield 
zich grotendeels voor zichzelf en 
mengde zich alleen met het loka-
le outlaw-element wanneer het 
hem uitkwam. In december 1879 
probeerde een dronken Ringo 
Louis Hancock te vermoorden in 
een saloon in Safford, Arizona, 
toen hij een drankje weigerde. 
Hancock overleefde zijn wond.

In en rond Tombstone, Arizona, 
hield Ringo meestal zijn mond 
terwijl anderen uit angst voor 
hem liepen. Hij heeft waarschijn-
lijk deelgenomen aan overvallen 
en moorden met het element 
"cowboy", en volgens het gerucht 
kreeg hij een hoge positie in de 
outlaw-commandostructuur, 
misschien de tweede alleen voor 
Curly Bill Brocius.

Johnny Ringo confronteerde de 
Earp-factie pas op 17 januari 1882, 
minder dan drie maanden na het 
vuurgevecht in het OK. Corral. 
Ringo en Doc Holliday hadden 

een openbaar meningsverschil 
dat mogelijk tot een vuurgevecht 
heeft geleid. Voordat het gevecht 
kon plaatsvinden, werden beiden 
echter gearresteerd door Tomb-
stone-politiechef James Flynn en 
voor een rechter gesleept wegens 
het dragen van wapens in de stad, 
en beiden kregen een boete. Deze 
onderbreking van de ruzie was 
ongetwijfeld in het voordeel van 
Ringo, die slechts een gemene 
dronkaard was, terwijl Holliday 
een echt gevaarlijke man was, 
zowel nuchter als dronken.

Twee maanden later werd Ringo 
door de Earps verdacht van deel-
name aan de moord op Morgan 
Earp op 18 maart 1882. Johnny 
Ringo werd door John Behan af-
gevaardigd om de Earps aan het 
begin van de Earp Vendetta Ride 
te arresteren. Binnen enkele 
maanden waren Ringo's beste 
vrienden dood of werden ze het 
gebied uit gejaagd; velen van hen 
zijn omgekomen in de vendetta.
Half april hadden de Earps en 
hun vrienden het gebied echter 
blijkbaar verlaten en waren ze 
naar Colorado gevlucht.

Op 14 juli 1882 werd Johnny Ringo 
dood aangetroffen op de bodem 
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van een grote boom in West-
Turkije Creek Valley met een ko-
gelgat in zijn rechterslaap en een 
uitgang achter in zijn hoofd. Zijn 
lichaam was daar blijkbaar van de 
ene op de andere dag geweest 
sinds de vorige dag (toen er van-
uit het algemene gebied een 
schot was gehoord door een plat-
telandsbewoner), en zijn laarzen 
werden gevonden vastgebonden 
aan het zadel van zijn paard, dat 
twee mijl verderop werd gevan-
gen. Het gerechtelijk onderzoek 
van een lijkschouwer oordeelde 
officieel dat zijn dood zelfmoord 
was.

Johnny Ringo wordt begraven 
nabij dezelfde plek waar zijn li-
chaam werd gevonden, in de 
West Turkey Creek Canyon, 
vlakbij de voet van de boom waar-
in hij werd gevonden, die nog 
steeds groeit. Het graf bevindt 
zich momenteel op privéterrein 
en er is toestemming nodig om 
de site te bekijken.

Theories of Ringo’s Death

- Ringo heeft zelfmoord gepleegd. 
Tombstone raakte in verval en 
veel van zijn vrienden en manier 
van leven waren verdwenen. Hij 

was depressief door de recente 
dood van zijn outlaw-vrienden en 
de afwijzing door enkele familie-
leden. Na 
een periode van bingedrinken 
bereidde Ringo zich voor om te 

kamperen op een afgelegen plek, 
ver van de stad. Hij bond zijn laar-
zen aan zijn zadel, wat in Arizona 
gebruikelijk is om de schorpioe-
nen eruit te houden, maar het 
paard slaagde erin zich los te ma-
ken van zijn piket en weg te ren-
nen. Ringo bond stukken van zijn 
onderhemd aan zijn voeten om ze 
te beschermen (deze werden op 
zijn lichaam gevonden en opge-
merkt door het gerechtelijk on-
derzoek), en kroop in de vork van 
een grote boom om de nacht 
door te brengen. Toen de avond 
viel, wanhopig over zijn algehele 
toestand, nu in het land van Apa-
che, zonder paard, vuur, drank of 
zelfs maar laarzen - schoot Ringo 
zichzelf neer. Het enkele schot 
werd gehoord door een bewoner 
in de vallei. De revolver van Rin-
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go, waarvan een ronde was opge-
bruikt, werd de volgende dag 
hangend aan een vinger van zijn 
hand gevonden.

- Wyatt Earp heeft Ringo ver-
moord. Wyatt en Doc keerden te-
rug naar Arizona en ontmoetten 
een paar vrienden (Charlie 
Smith, Johnny Green, Fred Dod-
ge, John Meagher en mogelijk
Lou Cooley) op Hooker’s Ranch. 
Ze vonden Ringo kampeerden 
ongeveer vijf kilometer van waar 
hij werd gevonden. Ringo pakte 
zijn geweren en rende de kloof 
op. Hij schoot een keer op de pos-
se en toen schoot Wyatt hem met 
een geweer door het hoofd.

- Lou Cooley heeft Ringo ver-
moord. Hetzelfde verhaal als 
hierboven, alleen Cooley vuurde 
het fatale schot af.

- Doc Holliday heeft Ringo 
vermoord. Ringo en Wyatt Earp 
zouden op een dag duelleren. Doc 
stapte in voor zijn vriend Wyatt, 
omdat hij Ringo hartstochtelijk 
haatte en hem door zijn hoofd 
schoot. Deze theorie is gepopula-
riseerd door de film "Tombstone". 
Doc was echter in Colorado aan 
het vechten in een rechtszaak op 

het moment van de dood van 
Ringo, hoewel het onduidelijk is 
waar hij zich precies bevond op 
de dag dat Ringo dood werd aan-
getroffen.

- Buckskin Frank Leslie heeft 
Ringo vermoord. Leslie vond 
Ringo dronken en slapend in een 
boom. In de hoop een gunst te 
winnen bij Earp-aanhangers in 
functie, schoot hij Ringo door het 
hoofd. Billy Claiborne geloofde
dat Leslie Ringo had vermoord en 
het uiteindelijk met hem neer-
schoot. Claiborne werd door de 
rechterkant geschoten, de kogel 
kwam uit zijn rug en stierf uren 
later. Zijn laatste woorden waren 
zogenaamd 'Frank Leslie heeft 
John Ringo vermoord. Ik zag het 
hem doen. "

- Johnny O'Rourke heeft Ringo 
vermoord. O'Rourke had een 
schuld bij Wyatt Earp omdat hij 
hem van de lynchmenigte had 
gered. Ringo was vermoedelijk de 
leider van de menigte. O'Rourke 
sloop naar voren en schoot Ringo 
door het hoofd. Ringo's vriend 
Pony Deal geloofde dat O'Rourke 
hem had vermoord, en hij ver-
moordde kort daarna O'Rourke.




