Cole Younger
(January 15, 1844 – March 21, 1916)

Thomas Coleman
Younger was een
beroemde Confederate guerrilla
en een buitensporige na de
Amerikaanse
Burgeroorlog. Met zijn broers Jim,
John en Bob Younger, kwam hij
samen met Jesse en Frank James
om de James-Younger Gang of Missouri-bandieten te leiden, hoewel de
precieze datum niet bekend is. De
eerste melding van zijn betrokkenheid kwam in 1868, toen de autoriteiten hem als een bendelid herkenden die Nimrod Long & Co., een
bank in Russellville, Kentucky beroofd. Jesse en Frank James werden
ook verdacht deel te nemen aan die
overval, alhoewel Jesse niet tot en
met 1869 als een verbod zou worden beschouwd, na de overval van
een bank in Gallatin, Missouri, en de
moord op de kassier, John W.
Sheets .
Getuigen hebben herhaaldelijk identificaties gegeven die Cole Younger
overeenkwamen met overval over
de komende jaren, omdat de wachters banken en stagecoaches in Mis© BCB Nr: 100 August 2017

souri en Kentucky hebben beroofd.
Op 21 juli 1873 keerden ze op om
de overval op te trekken, een locomotief te ontploffen en de expressauto op de Rock Island Railroad in
Adair, Iowa, te plunderen. Jonge en
zijn broers waren ook verdachten in
de opvang van podiumbanen, banken en treinen in Missouri, Kentucky, Kansas en West Virginia.
Na de overval van de Iron Mountain
Railroad in Gad's Hill, Missouri, in
1874, begon de Pinkerton National
Detective Agency de James en
Younger broers na te streven. Twee
agenten (Louis J. Lull en John Boyle) hebben op 17 maart 1874 John
en Jim Younger verloofd in een wapengevecht op de Missouri weg.
Boyle vluchtte de scene, en zowel
John Younger en Lull werden gedood. Tegelijkertijd werd een andere agent die de James broers achtervolgd werd ontvoerd en later
naast een landelijke weg in Jackson
County, Missouri, dood aangetroffen. De James en Younger broers
hebben zo veel jaren overleefd, in
tegenstelling tot de meeste westerse buitenlanders, door hun sterke
steun bij de vroegere confederaten.
Jesse James werd het publieke gezicht van de bende, in beroep bij
het publiek in brieven aan de pers
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(zelfs persberichten achtergelaten
bij overlijdens), beweerd te zijn het
slachtoffer van wraakgevende Radicale Republikeinen. De bende, en in
het bijzonder Jesse James, werd
een belangrijke verkiezingscampagne
kwestie,
zoals
pro-ZuidDemocraten de verdachten verdedigen en republikeinen hen aanvallen.
7 september 1876 - de JamesYounger bende probeerde een bank
in Northfield, Minnesota te beroven.
Cole Younger en zijn broer Bob
zouden beide later zeggen dat zij de
bank hebben geselecteerd wegens
de verbinding met twee voormalige
unie-generaals en radicale republikeinse politici, Benjamin Butler en
Adelbert Ames. Drie van de wanhoopden kwamen in de bank, aangezien de overige vijf, onder leiding
van Cole Younger, op de straat bleven om dekking te bieden. De misdaad ging al snel mis, toen de burgers de alarm uitzonden en voor
hun wapens rennen.
Cole Younger en zijn broers begonnen te vlammen in de lucht om de
straten te ontdoen, maar de dorpelingen (schieten van onder dekking,
door ramen en om de hoeken van
gebouwen) hebben een dodelijke
fusillade geopend en de bendeleden
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Clell Miller en Bill Chadwell vermoord en slecht gewond Bob Jonger
door de elleboog. De buitenwijken
hebben twee dorpelingen vermoord,
waaronder de waarnemende kassier
van de bank en vluchtte leeg handig.
Aangezien honderden Minnesotanen
zich in staat hadden om de vluchtende bende na te streven, werden
de scheidsrechters gescheiden. De
broers van James maakten het terug naar Missouri, maar de drie
Jongeren (Cole, Bob en Jim) hebben
het niet gedaan. Zij en een ander
bendelid, Charlie Pitts, voerden een
geweerstrijd met een lokaal posse in
een beboste kloof langs de rivier de
Watonwan ten westen van Madelia,
Minnesota. Pitts werd vermoord, en
Cole, Jim, en Bob Younger werden
slecht gewond en gevangen genomen. Cole zei later: "We hebben
een wanhopig spel geprobeerd en
verloren gegaan. Maar we zijn ruwe
mannen gewend aan ruwe manieren, en we zullen de gevolgen houden."
Cole, Jim en Bob pleiten schuldig
aan hun misdaden om te voorkomen dat ze opgehangen worden. Zij
werden op 18 november 1876 gevangenisstraf gevonnis in het gevangenis. Frank en Jesse James
vluchtden naar Nashville, Tennes(index)
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see, waar ze de komende drie jaar
vredig woonden.
In 1879 keerde Jesse terug naar
een leven van misdaad, die eindigde
in zijn moord op 3 april 1882, in
Saint Joseph, Missouri. Frank James
gaf op 4 oktober 1882 aan de gouverneur Thomas T. Crittenden over
en werd uiteindelijk vrijgesproken.
Hij leefde daarna stil en rustig.

Frank James is overleden op 18 februari 1915. Een jaar later is Cole
Younger overleden op 21 maart
1916 in zijn thuisstad van Lee's
Summit, Missouri, en is begraven in
de Lee's Summit Historical Cemetery.

Bob Younger is overleden op 16
september 1889 in de Stillwatergevangenis van tuberculose. Cole
en Jim werden op 10 juli 1901 geslacht met de hulp van de gevangenis.
Jim pleegde zelfmoord op 19 oktober 1902. Cole schreef een memoir
die zichzelf als een confederale aanvaller voorstelde, meer dan een
verbod, en gaf slechts één misdaad
toe, dat in Northfield. Hij leerde en
tourneerde het zuiden met Frank
James in een wilde westerse show,
The Cole Younger en Frank James
Wild West Company in 1903. Op 21
augustus 1912 verklaarde Cole dat
hij christelijk werd geworden en zich
bekeerde van zijn crimineel verleden.
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Portretfoto genomen van Thomas
Coleman "Cole" Younger terwijl hij
een gevangene was in de Minnesota
State Prison ca. 1889
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