Wild West Outlaws en Lawmen:
Ben Thompson

Ben Thompson werd in 1842 geboren in England
en was de eigenaar van de beruchte "Bull's Head

Saloon" in Abilene,
samen met zijn
partner Bill Coe,
die door Wild
Bill Hickok vermoord zou worden.
De aanleiding tot de shooting was
een afbeelding van de edele delen
van de stier die boven de saloon
was aangebracht. Enkele inwoners
van het stadje vonden dit van slechte smaak getuigen en wilde het laten weghalen. Toen Thompson en
Coe dat weigerden, liet Wild Bill
Hickok wat mannen de afbeelding
over te schilderen. Coe werd razend
en zo kwam het tot een vuurgevecht met Hickok.
Thompson was een gokker die veel
dronk en vaak zijn broer Billy uit de
naasten moest redden, meestal nadat hij iemand neergeschoten had.
De dood van Thompson zou best
wel eens uit wraak geweest zijn,
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omdat Thompson eerder Jack Harris
had vermoord, de mede-eigenaar
van het, Vaudeville Theater and
Gambling Saloon in San Antonio in
july
1882.
Harris
probeerde
Thompson door een raam neer te
knallen, maar hij miste. Toen schoot
Thompson en die raakte Harris wel.
Die overleed nog diezelfde avond.
Thompson ging terug naar zijn huis
in Austin Texas en trad af als marshal.
Bijna twee jaar later, op 20 maart
1884, ontmoette Thompson in Austin King Fisher en de beide mannen
namen de trein naar San Antonio
om naar een toneelstuk te gaan kijken. Fisher was onderweg naar
Uvalde, Texas, waar hij sheriff was
geworden. Na afloop van het stuk
gingen ze langs bij het Variety Theater waar Thompson Harris had
vermoord en liep daar diens beide
partners, Joe Foster en Billy Simms,
tegen het lijf. Thompson en Fisher
hadden stevig gedronken. In een
box op de bovenverdieping zaten
Simms, Foster, Thompson, Fisher,
en de bouncer Jacob Coy. Het gesprek kwam op de dood van Harris
en Fisher wilde vertrekken, maar
Thompson drong aan en gaf Foster
een klap en stopte zijn pistool in zijn
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mond. Opeens werd er hevig geschoten. Thompson en Fisher vielen
dood neer. Fisher had zijn pistool
niet eens getrokken en Thompson
had maar één keer geschoten, maar
hun lichamen toonden respectievelijk 9 en 13 schotwonden. Het wordt
gezegd dat er ook geschoten werd
door een gokker, Canada Bill, en
een bartender genaamd McLaughlin
en een zekere Harry Tremaine, die
in de naastgelegen box zat. Ze zouden door Foster gewaarschuwd zijn.
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