Hole in the Wall Gang
Hole-in-the-Wall Gang, was de
naam die werd gegeven aan een
bende in het Amerikaanse Westen,
die zijn naam ontleende aan de Hole-in-the-Wall-pas in Johnson County, Wyoming, waar verschillende
criminele bendes hun schuilplaatsen
hadden.

D

e bende bestond eigenlijk
uit verschillende bendes die
allemaal vanuit de Hole-inthe-Wall-pas opereerden en deze
als uitvalsbasis gebruikten. De bendes vormden een coalitie, die elk
hun eigen overvallen plantte en uitvoerde met zeer weinig interactie
met de andere bendes. Af en toe
reden leden van een bende mee
met andere bendes, maar gewoonlijk werkte elke bende afzonderlijk,
en kwam alleen samen wanneer ze
tegelijkertijd op de schuilplaats waren.

elke bende zijn eigen voedsel en
veeteelt leverde, evenals zijn eigen
paarden. Er werden een stal, stalstal en tal van hutten gebouwd,
één voor elke bende. Iedereen die
daarbuiten opereert, hield zich aan
bepaalde regels van het kamp, om
een bepaalde manier op te nemen
in het omgaan met geschillen met
andere bendeleden en nooit te stelen van de benodigdheden van een
andere bende. Bovendien was er
geen leider. Elke bende hield zich
aan zijn eigen commandostructuur.
De schuilplaats werd ook gebruikt
als schuilplaats en een plaats voor
de vogelvrij verklaarden tijdens de
strenge Wyoming-winters.

Een portret van de bende "The Wild
Bunch" of "Hole-in-the-Wall".

De schuilplaats had alle voordelen
die een bende nodig had om de autoriteiten te ontwijken. Het werd
gemakkelijk verdedigd en onmogelijk voor rechters om zonder detectie toegang te krijgen door de boeven die daar verborgen zijn. Het
bevatte een infrastructuur, waarbij
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Van links naar rechts zitten, Harry

A. Longabaugh (the Sundance Kid),
Ben Kilpatrick (the Tall Texan), and
Robert Leroy Parker (Butch Cassidy). Staand, van links naar rechts
zijn, Will Carver (News Carver) and
Harvey Logan (Kid Curry).
Verscheidene bezetters liepen naar
de locatie en er waren verschillende
vuurgevechten omdat ze probeerden het kamp binnen te gaan. De
eigendommen werden afgeslagen
en gedwongen zich terug te trekken. Geen enkele wetgeleerde is
ooit succesvol binnengekomen om
boeven te vangen tijdens zijn meer
dan vijftig jaar van actief bestaan,
noch waren er enige rechters die
het probeerden te infiltreren door
middel van undercovertechnieken
die succesvol waren.

Het kampement werkte met een
gestage stroom bendes die van
eind 1860 tot het begin van de 20e
eeuw in en uit roteerden. Maar in
1910 gebruikten maar heel weinig
bandieten de schuilplaats, en die
vervaagde uiteindelijk in de geschiedenis. Een van de hutten die
door Butch Cassidy worden gebruikt, bestaat nog steeds en werd
verplaatst naar Cody, Wyoming,
waar het voor het publiek te zien is.
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