Dalton Gang
In the Old West moest je over een
goede ‘Score Card’ (en niet van de
schietbaan) beschikken, want gezagshandhavers werden outlaws en
omgekeerd werden outlaws benoemd als handhavers van het gezag. Grat, Bob en
Emmett Dalton de leiders van de
beruchte
Dalton
Gang - droegen
allemaal de badge
voor dat ze overstapten naar de
“dark side”. Grat
was een U.S. marshal, Bob stond
aan het hoofd van
de politie voor de
Osage Indianen en
Emmett was voor
allebei zijn broers
wel eens hun assistent.
Zij heersten van 1890-1892, gespecialiseerd in trein- en bankovervallen. Ze waren familie van Jesse James, hoewel ze later en zelfstandig
actief waren dan de James Gang.
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De Achtergrond:
De Daltons kwamen uit Jackson
County, Missouri. Lewis Dalton was
een saloon keeper in Kansas City,
Kansas toen hij met Adeline Younger trouwde. Zij was de tante van
Cole en Jim Younger. Tegen 1882
woonde de familie in het noordoosten van Oklahoma en tegen
1886 waren ze
weer
verhuisd
naar Coffeyville in
zuid-oost Kansas.
Toen de Oklahoma
Territory geopend
werd voor settlers
in 1889, claimde
de familie daar
hun stuk boerenland.
Lawmen:
Handhavers
van
het gezag:
Een van de zonen, Frank Dalton,
was een deputy U.S Marshal, die
werd gedood in actie in 1887. Hij
was een paardendief op het spoor
in de Oklahoma Territory. Toen hij
de verdachte op 27 november 1887
opgespoord had, kwam het tot een
confrontatie. Bij deze schietpartij
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werd Frank. Waarschijnlijk uit
wraak om de moord op hun broer,
besloten drie jongere Daltons om
ook lawman te worden: Gratton
"Grat" Dalton (geb. 1861), Bob Dalton (geb. 1869) en Emmett Dalton
(geb. 1871).
Outlaws: De schurken
Maar in 1890, raakten ze op het
verkeerde pad. Bob, de wildste van
de drie, doodde voor het eerst een
man toen hij 19 was. Hij was een
deputy U.S. Marshal toen en verklaarde dat hij in functie was toen
hij de man doodde, maar er waren
mensen die geloofden dat het
slachtoffer er met Bob’s vriendin
van door wilde gaan. In maart 1890
werd Bob ervan beschuldigd sterke
drank naar het Indian Territory gebracht te hebben. Hij ontsnapte uit
de gevangenis en verscheen niet op
die zitting van de rechtbank. In
september 1890 werd Grat gearresteerd en beschuldigd van het stelen van paarden, een misdrijf, maar
de aanklacht werd ingetrokken en
hij werd vrijgelaten. Toen de Daltons zo ter schande gemaakt waren, vormden ze al snel hun eerste
bende.Bob ronselde George "Bitter
Creek" Newcomb, Bill McElhanie en
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Blackfaced Charley Bryant en zij
voegden zich bij hem en zijn broer
Emmett. Bryant kreeg zijn bijnaam
vanwege een buskruit brandwond
op een van zijn wangen. Grat was
op bezoek bij zijn broer Bill in California toen ze de bende oprichtten,
maar kwam er pas later bij, net als
Bill Doolin, Dick Broadwell en Bill
Powers. Als doel voor hun eerste
roof kozen ze een gokhuis in Silver
City, New Mexico.
In February 1891, nadat Bob Dalton
zich bij zijn broers in California had
gevoegd, stopten en beroofden ze
een passagierstrein van Southern
Pacific Railroad. Er was onvoldoende bewijs dat het de Daltons waren
geweest. Bob ontsnapte, Bill werd
vrijgesproken, maar Goat werd gearresteerd en veroordeeld tot 20
jaar gevangenisstraf. Volgens een
van de bronnen ontsnapte hij door
een duik door het raam van de
trein toen bij zijn overplaatsing. Hij
belandde in de San Joaquin River,
verdween onder water en werd
meegenomen door de stroom. Grat
moet de sleutel van zijn handboeien al eerder uit de zakken van de
deputy gepikt hebben, toen die
sliep, en was alles zo getimed dat
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hij wist dat ze dan over de brug
over de rivier zouden rijden. Was
hij niet op in het water maar op het
land terechtgekomen dan was hij
zeker doodgeschoten. Grat vond
zijn broers weer terug en samen
maakten ze dat ze naar Oklahoma
Territory kwamen.
Van mei 1891 tot en met juli 1892
beroofden de Dalton broers vier
treinen in de Indian Territory. In
mei 1891 lieten ze een Santa Fe
trein bij Wharton (nu Perry) stopen.
Toen ze met de trein door Orlando
kwamen stalen ze daar acht of negen paarden. Er werd een posse
achter ze aan gestuurd, maar de
bende wist te ontsnappen.
Vier maanden later maakte de Dalton bende $10,000 buit bij een
treinoverval bij Lillietta, Indian Territory. In juni 1892 stopten ze nog
een Santa Fe trein, deze keer bij
Red Rock. Blackfaced Charley Bryant en Dick Broadwell hielden de
monteur en de stoker in de locomotief onder schot. Bob en Emmett
Dalton en Bill Powers liepen de passagierswagons door en beroofden
de passagiers. Bill Doolin en Grat
Dalton namen de express wagon
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voor hun rekening. Ze gooiden de
safe uit de trein, maar dat leverde
hen slechts een paar honderd dollar
en sieraden op. De bende verspreidde zich na deze Red Rock
overval, maar al snel werd Blackfaced Charley opgepakt en doodgeschoten toen hij probeerde te ontsnappen.
De bende sloeg weer toe in juli bij
Adair, dicht bij de grens met Arkansas. Ze gingen regelrecht naar
het treinstation, namen alles mee
wat ze tegen kwamen in de express
en bagageopslag en bleven daarna
rustigjes wachten op de eerst volgende trein. Toen om 9:45 pm de
trein kwam, rolden ze een bagagewagon achter de express wagon en
laadden alls over. Er was wel bewapende bewaking op de trein
maar de mannen stonden om een
of andere onbekende reden allemaal achterin de trein. In het vuurgevecht dat toen volgde werden
200 kogels afgevoerd. De bewakers
vuurden door de ramen van de wagon op de dieven. Niemand van de
Dalton bende werd geraakt. Drie
bewakers raakten gewond. En de
stadsdokter werd geraakt door een
afgedwaalde kogel en overleed.
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Van de bende was daarna niets
meer te zien.
Bob Dalton wilde meer dan alleen
maar een buit bij de treinovervallen, hij wilde ervoor zorgen dat zijn
naam nog in lengte van dagen gehoord zou worden. Hij pochte dat
hij Jesse James kon verslaan in alles wat deze deed. Hij zou twee
banken op een dag overvallen. En
op 5 oktober 1892 ging de Dalton
bende proberen de C.M. Condon &
Company's Bank en de First National Bank in Coffeyville, Kansas te
beroven. Ze vermomden zich, plakten valse baarden op, maar werden
toch herkend door een van de bewoners van de stad.
Terwijl de bende bezig was de twee
banken te overvallen, haalden de
bewoners hun wapens en namen
hun posities in, in afwachting van
het vuurgevecht. Toen de bendes
de banken uitkwamen, begonnen
de beschietingen. Drie inwoners
van Coffeyville werden neergeschoten en de town Marshal Charles
Connelly werd doodgeschoten toen
hij de straat opliep bij het horen
van de schoten. Grat Dalton, Bob
Dalton, Dick Broadwell en Bill Pow-
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ers werden gedood. Emmett Dalton
had 23 schotwonden maar overleefde dat. Hij kreeg levenslang in
de gevangenis van Lansing, Kansas,
waarvan hij 14 jaar uitdiende voor
hij gratie kreeg. Hij verhuisde naar
California, werd onroerend goed
makelaar, schrijver, toneelspeler en
overleed in 1937, 66 jaar oud.

Bill Doolin, "Bitter Creek" Newcomb
en Charlie Pierce waren de enig
overgebleven leden van de Dalton
bende, maar geen van hen was
aanwezig geweest bij de shoot out
in Coffeyville. Later hoorde men
zeggen dat er een zesde rover geweest zou zijn, die met paarden
stond te wachten in een dwarssteegje en dat die was ontkomen.
Er werd gezegd dat dit Bill Doolin
geweest zou zijn, maar dat is nooit
bevestigd.
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