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Legendary Man of the Amer-
ican West 
 
Sam Bass and His Train Robber 
Gang 
Vervolg van magazine 143 
 
Uiteindelijk, in een gevecht in 
Salt Creek in Wise County, 
vermoordden Kapitein June 
Peak en zijn Texas Rangers 
Arkansas Johnson, Bass' 
meest vertrouwde luitenant. 
Vlak voor of kort na deze slag 
veroverden de Rangers Pipes 
Herndon en Jim Murphy en 
verdreven Bass en zijn twee 
overgebleven metgezellen uit 
Noord-Texas. Op dat moment 
had de staat op de grens van 
Texas, zes bedrijven van vete-
raan Rangers. Ze waren fijn 
gemonteerd, zeer uitgerust 
en waren de best gemonteer-
de politie ter wereld. Ieder-
een van die hoogopgeleide 
commando's kan de Sam Bass 
Gang in de helft van de tijd 
hebben gebroken. 
 
 

Na het gevecht op Salt Creek 
bleven alleen Sam Bass, Sea-
born Barnesen Frank Jackson 
over van de ooit formidabele 
bende. Deze mannen hadden 
niets gewonnen van hun vier 
treinovervallen in Noord-
Texas en werden zo hard on-
der druk gezet door de offi-
cieren van de wet aan alle 
kanten dat Bass met tegenzin 
besloot het land te verlaten 
en te proberen zijn weg naar 
Mexico te vinden. Via enkele 
vermeende vrienden van 
Bass hoorde generaal Jones 
van de overwogen zet. Hij, 
met Kapitein Piek en andere 
ambtenaren, benaderde Jim 
Murphy, één van de troep van 
Bass die rond de tijd van de 
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strijd van de Kreek van het 
Zout wordt gevangengeno-
men, die op proces door de 
Federale autoriteiten voor 
treinoverval wachtte, en be-
loofde zij zijn versie zouden 
beveiligen als hij zijn vriend 
zou verraden. 
 
Murphy aarzelde en zei dat 
zijn voormalige chef aardig 
was geweest voor zijn familie, 
hen geld en proviand had ge-
geven en dat het ondankbaar 
zou zijn om zijn vriend te ver-
raden. De generaal verklaar-
de dat hij Murphy's positie 
volledig begreep, maar Bass 
was een bandiet, een plaag 
voor het land, die zich voor-
bereidde om de staat te verla-
ten en hem dus niet langer 
kon helpen. Generaal Jones 
waarschuwde Murphy dat het 
bewijs tegen hem overweldi-
gend was en zeker was om 
hem naar de federale gevan-
genis te sturen - waarschijn-
lijk voor het leven - en spoor-
de hem aan om zijn vrouw en 
zijn kinderen te herinneren. 

Murphy gaf uiteindelijk toe 
en stemde ermee in om Bass 
en zijn bende bij de eerste ge-
legenheid te verraden. 
 
 
Volgens het plan dat Murphy 
had afgesproken was om borg 
te geven en toen de federale 
rechtbank bijeenkwam in Ty-
ler, Texas, een paar weken la-
ter zou hij niet komen opda-
gen. Het zou dan in het hele 
land worden gepubliceerd dat 
Murphy de band had overge-
slagen en zich weer bij Bass 
had geseed. Dit werd tot op de 
letter uitgevoerd. Murphy 
sloot zich aan bij Bass in de 
Elm Bottoms van Denton 
County en stemde ermee in 
om een trein of bank te be-
roven en het land uit te gaan. 
Sommige vrienden van Bass, 
achterdochtig over Murphy's 
bandleden, schreven Sam dat 
Murphy een dubbelspel 
speelde en adviseerden hem 
om de verrader meteen te 
doden. Bass confronteerde 
Murphy onmiddellijk met 
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deze rapporten en herinner-
de hem eraan hoe vrij hij zijn 
goud had uitgedeeld aan 
Murphy's familie. Bass ver-
klaarde dat hij Jim nooit had 
geadviseerd of gevraagd om 
zich bij hem aan te sluiten, en 
zei dat het een lage, gemene 
en ondankbare truc was om 
hem te verraden. Hij vertelde 
Murphy duidelijk of hij iets te 
zeggen had om het snel te 
zeggen. Barnes was het eens 
met zijn chef en drong aan op 
Murphy's dood. 
 
De plotter ontkende elke in-
tentie om Bass te verraden en 
bood aan om de leiding te 
nemen in elke overval die 
Bass zou moeten plannen en 
de eerste zou moeten zijn om 
de snelauto in te stappen of 
over de bankleuning te 
klimmen. Bass en Barnes wa-
ren boos en besloten de leu-
genaar meteen te vermoor-
den. Frank Jackson had niet 
aan het gesprek deelgeno-
men, maar, verklaarde hij nu 
dat hij Murphy al kende sinds 

hij een kleine jongen was, en 
hij was er zeker van dat 
Murphy oprecht was en be-
doeld was om hen door dik en 
dun bij te staan. Bass was niet 
tevreden en stond erop dat 
Murphy toen en daar ver-
moord zou worden. 
 
Jackson vertelde Bass en Bar-
nes eindelijk dat ze Murphy 
niet konden doden zonder 
hem eerst te doden. Hoewel 
de jongste van het feest op 
slechts 22-jarige leeftijd, 
jackson had grote invloed op 
zijn chef. Hij was dapper en 
gedurfd, en Bass kon op dat 
moment niet goed met elkaar 
opschieten zonder hem, dus 
zijn raad overheerste en 
Murphy werd gespaard. De 
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bandieten besloten toen het 
land te verlaten. Hun plan 
was om ergens op weg naar 
Mexico een kleine bank te 
beroven en zo het geld veilig 
te stellen dat nodig was om 
hun ontsnapping te verge-
makkelijken, want ze waren 
allemaal blut. 
 
Bass, Seaborn Barnes, Frank 
Jackson en Jim Murphy 
verlieten Denton County 
begin juli 1878. Met zijn ge-
bruikelijke vrijmoedigheid 
deed Bass, nadat hij Dallas 
County was gepasseerd, geen 
poging tot verzwijgen, maar 
reisde hij op klaarlichte dag 
over de openbare weg. Bass 
en Barnes waren nog steeds 
achterdochtig over Murphy, 
en lieten hem nooit uit het 
oog verliezen, hoewel ze wei-
gerden met hem te praten of 
zich op enigerlei wijze met 
hem te associëren. Toen Bass 
Waco bereikte, kampeerde 
het feest aan de rand van de 
stad en bleef daar twee of drie 
dagen. Ze bezochten de stad 

elke dag, keken naar de situa-
tie en zagen in één bank veel 
goud en valuta. Jackson was 
enthousiast en wilde het 
meteen beroven. Bass, voor-
zichtiger en ervarener, vond 
het een te gevaarlijke onder-
neming, want de run door 
drukke straten naar de bui-
tenwijken van de stad was te 
ver; en dus sprak hij zijn veto 
uit over de poging. 
 
Terwijl ze in Waco waren, 
stapte de bende een saloon 
binnen om wat te drinken. 
Bass legde een goudstuk van 
$ 20 op de bar en merkte op: 
"Daar gaat de laatste twintig 
van het Union Pacific-geld en 
d - n weinig goeds heeft het 
me gedaan." Bij het verlaten 
van Waco stalen de overval-
lers een mooie merrie van 
een boer genaamd Billy 
Mounds en reisden de 
hoofdweg naar Belton. Ze 
hadden nu geen geld meer en 
waren van plan de bank in 
Round Rock, Texaste be-
roven.  [ Word vervolgd in 145] 




