Outlaw Frank Canton
Sheriff Frank M.
Canton is vooral
bekend
geworden als de “judge
of Johnson County” (Wyoming),
aan het eind van
de negentiende
eeuw en hij was een sleutelfiguur
tijdens de Johnson County War.
Hij leidde groepen veedrijvers en
gunfighters die overal in deze county kleine boeren intimideerden en
verdreven. Hun land verviel dan
aan de ‘rich and powerful’ van de
county.
Zijn echte naam was Joe Horner.
Hij werd in 1849 geboren in de
buurt van Richmond, VA. Zijn ouders verhuisden naar Texas en daar
ging hij - zo’n twintig jaar oud werken als cowboy, op de trails van
Noord Texas naar Kansas.
Zijn leven als misdadiger begon in
1871, met het beroven van banken
en het stelen van vee. In 1877 be-
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landde hij in de gevangenis na een
mislukte overval op de bank van
Comanche, Texas. Hij ontsnapte uit
de gevangenis en ging weer aan
het werk als veedrijver. Hij bracht
een kudde naar Nebraska en daar
veranderde hij officieel zijn naam in
Frank Canton en zweerde hij dat hij
nooit meer als outlaw rond zou
trekken.
En zo kwam het dat hij de rijken
begon te beschermen. Hij werd
aangenomen als detective bij de
Wyoming Stock Grower's Association, een groep machtige cattlemen,
die vast besloten waren om elke
kleine boer uit Johnson County te
verdrijven. Zelf had hij een ranch
in de buurt van Buffalo, Wyoming
en werd daar later tot sheriff van
Johnson County gekozen.
Hij trouwde 1885 en kreeg twee
dochters. Een dochter stierf al heel
jong. Hij nam ontslag als sheriff en
keerde terug naar zijn oude baan
bij de Wyoming Stock Grower's Association. Op dat moment werd hij
ook benoemd tot deputy marshal.
Maar het was duidelijk dat hij nog
steeds voor de grote veeboeren
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werkte en de wet handhaafde zoals
die dat graag zagen.
Niet veel later voegde Frank Canton
zich bij de Frank Wolcott's regulators, een groep van zo’n vijftig
gunmen die betaald werden om de
veeboeren uit de County te verdrijven. Een gewelddadig incident in
1892 waarbij twee mannen omkwamen liet bij hem een nare
smaak achter in zijn mond. Hij ging
weg bij de cattlemen en vertrok uit
Wyoming, terug naar Oklahoma.
In Oklahoma werd Frank Canton
deputy marshal voor Judge Isaac
Parker en werd hij al snel beroemd
als een lawman die het op kon nemen tegen elke outlaw (1895-1896)

Hij raakte daar bevriend met de
schrijver Rex Beach die Canton als
rol-model gebruikte voor de helden
in zijn vele romans over het Verre
Westen.
De verschrikkelijk koude Alaska
winter van 1898 was ook voor
Frank Canton een aanslag op zijn
gezondheid, dus keerde hij terug
naar Oklahoma, weer als lawman.
In 1907, werd Frank Canton adjudant generaal van de Oklahoma
National Guard, een positie die hij
bekleedde tot aan zijn dood in
1927.

In 1897 liet Frank Canton zijn familie achter in Oklahoma en accepteerde een baan als U.S. Deputy
Marshal in Alaska.

Canton’s avonturen daar werden
alom bekend. Het gerucht ging dat
hij eigenhandig het wetteloze stadje Dawson had schoongeveegd .
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