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Legendary Man of the Amer-
ican West 
 
Sam Bass and His Train Robber 
Gang 
Vervolg van magazine 142 
 
- Die nacht kwam de sheriff 
met een posse bij Berry thuis, 
maar de verdachte was er 
niet. Het huis was goed be-
voorraad en de posse vond 
veel nieuw gekochte kleding-
stukken. Net na daglicht, ter-
wijl de sheriff de plaats door-
zocht, hoorde hij een paard 
hinniken in een stuk hout in 
de buurt. Bij het onderzoeken 
kwam hij plotseling Jim Berry 
tegen die op een pallet zat. 
Berry ontdekte de officier 
rond dezelfde tijd en pro-
beerde te ontsnappen door te 
rennen. Er werd op hem ge-
schoten, een kogel raakte 
hem in de knie en verbrijzel-
de hem ernstig. Hij werd naar 
zijn huis gebracht en kreeg 
de beste medische zorg, maar 
gangreen trad in en hij stierf 
binnen een paar dagen. Het 

grootste deel van zijn $ 10.000 
werd teruggevonden. Tom 
Nixon verliet Berry blijkbaar 
ergens onderweg, want hij 
maakte zijn ontsnapping goed 
met zijn onrechtmatig ver-
kregen winst en werd nooit 
aangehouden. 

 
Sam Bass en Jack Davis heb-
ben na de scheiding in Ne-
braska hun pony's verkocht, 
een lichte veerwagen en een 
paar werkpaarden gekocht. 
Ze legden hun goudstukken 
op de bodem van de wagen, 
gooiden hun beddengoed en 
kleren eroverheen en reisden 
in deze vermomming door 
Kansas en Indian Territory 
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naar Denton County, Texas. 
Tijdens hun reis door het ge-
bied zei Bass later dat hij bin-
nen 100 meter van een deta-
chement cavalerie kampeer-
de. Na het avondeten bezoch-
ten hij en Davis het soldaten-
kamp en praatten met hen tot 
bedtijd. De soldaten zeiden 
dat ze op zoek waren naar een 
paar treinrovers die de Union 
Pacific in Nebraska hadden 
tegengehouden, zonder ook 
maar een moment te dromen 
dat ze met twee van hen in 
gesprek waren. De mannen 
vertelden ook dat twee van de 
overvallers waren vermoord 
in Kansas. 
 
Dit gerucht zette Bass en Da-
vis op hun hoede en toen ze 
Denton County, Texas bereik-
ten, verstopten ze zich in de 
Elm Bottoms totdat Bass en-
kele van zijn vrienden kon in-
terviewen. Toen hij hen ont-
moette, hoorde hij dat de 
namen en beschrijvingen van 
alle treinrovers van Union 
Pacific in het bezit waren van  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[The Wieners in thea-
ter met Buddy Holly en 
Everly Brothers  
 
The Wieners spelen 
ook op zondag 12 sep-
tember tijdens de Open 
Monumentendag in 
Dordrecht. Hiernaast de 
video van The Wieners 
Play Buddy Holly.  
 
Die theatertour gaat in 
september verder: 
  
> 16 september in Ken-
nemer Theater, Bever-
wijk 
 
> Vrijdag 17 september 
in Theater Markant, 
Uden  
 
> Vrijdag 24 september 
in DOK6, Panningen 
 
Voor meer data zie  
speellijst. De andere 
theatershow The Wie-
ners Play The Everly 
Brothers is te zien in De 
Pleats in Burgum op za-
terdag 25 september. ] 
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de wetsdienaren; dat Collins, 
Heffridge en Berry waren 
vermoord; en dat elke sheriff 
in Noord-Texas op zijn hoede 
was voor Davis en hemzelf. 
Davis smeekte Bass meteen 
om met hem mee te gaan 
naar Zuid-Amerika, maar 
Bass weigerde, dus nam Davis 
afscheid van Sam en vertrok 
alleen. Hij is nooit gevangen 
genomen. Op zijn sterfbed 

verklaarde Bass dat hij ooit 
een brief had ontvangen van 
Jack Davis, geschreven uit 
New Orleans, Louisiana, met 
het verzoek aan Bass om 
daarheen te komen en zich 
bezig te houden met het ko-
pen van huiden. 
 
Bass had Denton County 
vroeg in de lente verlaten als 
een eerlijke, oprechte en 

schone jongeman. Door te 
vallen met slechte metgezel-
len was hij binnen een paar 
maanden een van de meest 
gedurfde bandieten en trein-
rovers van zijn tijd geworden. 
Voordat hij een misdaad in de 
staat had begaan, deden de 
officieren van Noord-Texas 
herhaaldelijk pogingen om 
hem gevangen te nemen voor 
de grote beloning die door de 
Union Pacific en de expres-
maatschappij werd aangebo-
den, maar vanwege de aard 
van het land rond Denton en 
de vrienden die Bass als zo-
lang zijn goud duurde, had 
geen succes. 
 
Het geld van Bass trok al snel 
verschillende wanhopige en 
gedurfde mannen naar zich 
toe. Henry Underwood, Ar-
kansas Johnson, Jim Murphy, 
Frank Jackson, Pipes Hern-
don en William Collins, - de 
laatste, een neef van Joel 
Collins - en twee of drie ande-
ren voegden zich bij hem in 
de Elm Bottoms. Uiteraard 
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werd Bass gekozen als leider 
van de bende. Het duurde 
niet lang voordat de outlaw-
chef zijn eerste treinoverval 
in Texas plande en uitvoerde: 
die in Eagle Ford, een klein 
station aan de Texas Pacific 
Railroad, een paar kilometer 
buiten Dallas. Snel achter el-
kaar hielden de bandieten 
twee of drie andere treinen 
tegen, de laatste op Mesquite 
Station, tien of twaalf mijl ten 
oosten van Dallas. Van deze 
overval hebben ze ongeveer $ 
3.000 veiliggesteld. Ze stuit-
ten hier op tegenstand, want 
de conducteur, hoewel gewa-
pend met slechts een klein 
pistool, vocht tegen de over-
vallers en verwondde een van 
hen licht. 
 
De hele staat was nu opge-
schrikt door de herhaalde 
treinovervallen. Generaal 
John B. Jones haastte zich 
naar Dallas en Denton om de 
situatie te bekijken en regel-
de een compagnie van Texas 
Rangers in Dallas. Kapitein 

June Peak, een zeer bekwame 
officier, kreeg het bevel. Het 
maakt niet uit hoe dapper een 
compagnie rekruten is, het 
kost tijd en training om resul-
taten van hen te krijgen, en 
toen dit rauwe bedrijf in het 
veld werd gegooid tegen Bass 
en zijn bende, speelde de 
bandietenleider ermee zoals 
een kind met speelgoed 
speelt. Als we de dertig Ran-
gers en de verschillende she-
riffs tellen, waren er waar-
schijnlijk 100 mannen die de 
Bass Gang achtervolgden. 
Sam speelde verstoppertje 
met ze allemaal en, naar men 
zegt, nooit verder naar het 
westen dan Stephens County 
of verder naar het noorden 
dan Wise County. Hij was 
over het algemeen in de pro-
vincies Dallas, Denton of Tar-
rant. Hij bezocht vaak 's 
avonds Fort Worth of Dallas, 
reed met zijn mannen naar 
een buitensalon, haalde 
overal drankjes en ging dan 
haastig weg. 
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