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(2 oktober 1841 - 16 februari 
1922) Geboren als John Hor-
ton Slaughter in Louisiana, 
dit was precies het type indi-
vidu dat het wilde westen 
vierde. Hij was soms een vee-
boer, wachter, schutter, gok-
ker, politicus en bouwer van 
rijken. Hij werd in 1886 tot 
sheriff van Cochise County 
gekozen en was een goede en 
stoere sheriff die liever een 
man arresteerde dan hem 
doodde. Desondanks doodde 
hij in de lijn van zijn plicht, 
inclusief de bandiet Guadal-
upe Robes, en tot 1900 ver-
moorde gokker Bob Stevens 
nadat hij een gokspel had 
volgehouden en met het geld 
was weggelopen. 
 
Hij werd opnieuw benoemd 
tot plaatsvervangend sheriff 

en bekleedde de functie tot 
hij stierf in 1922 in zijn slaap 
in de stad Douglas, Arizona, 
die hij hielp te vinden. Ach-
tergrond John Slaughter 
werd geboren in Sabine Pa-
rish, Louisiana, op 2 oktober 
1841. Zijn ouders waren Ben-
jamin en Minerva (Mabry) 
Slaughter. Slaughter was lid 
van de beroemde Texas Ran-
gers, voordat hij rond 1874 
veehandelaar werd. Hij en 
zijn broer vormden een vee-
transportbedrijf dat vee naar 
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Mexico, Californië, Kansas en 
New Mexico bracht . 
 
Het was in Californië dat 
Slaughter een fervent poker-
speler werd. Hij begon op een 
dwangmatige manier te gok-
ken terwijl hij in Californië 
was. De slachting trouwde op 
4 augustus 1871 met Eliza 
Adeline Harris. Van hun vier 
kinderen overleefden slechts 
twee, een zoon en een doch-
ter, tot volwassenheid. In 1876 
ving Slaughter een pokerri-
vaal, Barney Gallagher, 
vreemdgaan aan de pokerta-
fel. Gallagher won de wed-
strijd, gehouden in San Anto-
nio, Texas, maar Slaughter 
richtte zijn pistool op hem 
terwijl hij zijn verdiensten 
verzamelde. Gallagher werd 
woedend en volgde Slaugh-
ter's spoor naar het huis van 
Slaughter's South Springs, 
Texas, waar hij een voorman 
vertelde Slaughter te roepen 
om Slaughter te vermoorden. 
De voorman gaf Slaughter het 
bericht en Gallagher vuurde 

een schot zodra Slaughter 
naar de deur liep, maar hij 
miste. Slachten daarentegen 
doodde Gallagher met een 
schot in het hart. Zijn vrouw 
stierf aan pokken in Tucson, 
Arizona, in 1877. Op 16 april 
1878 trouwde Slaughter met 
de zestienjarige Viola Howell 
in Tularosa, New Mexico. 
 
Omdat Viola heel jong was, 
keurde haar moeder hun re-
latie af, maar haar vader 
stemde meer toe. Hoewel de 
Slaughters geen eigen kinde-
ren hadden, adopteerden ze 
verschillende kinderen, 
waaronder Apache May, die 
Slaughter was tegengekomen 
tijdens het rennen achter 
Apaches in Mexico in 1896. 
Aan de andere kant werd zijn 
gokgewoonte zo'n verslaving 
dat mevrouw Viola dreigde 
hem te verlaten. In november 
1886 werd hij tot sheriff van 
Cochise County, nabij Tomb-
stone, Arizona, gekozen. Een 
van zijn hoofddetectives was 
Jeff Milton. Slaughter and 



© CME Nr: 122 August 2019                                                                                                                                                CME www.countrymagazineeurope.com 

Milton vocht tegen de Jack 
Taylor Gang, op weg naar het 
huis van Flora Cardenas, te-
rug in Mexico. De bandieten 
waren echter getipt dat de 
Amerikaanse politie achter 
hen aan zat en ze vertrokken 
voordat Slaughter en Milton 
bij Cardenas thuis konden 
komen. Terug naar Arizona 
reisden de twee advocaten 
naar Wilcox en vervolgens 
naar Contention, waar ze 
Manuel Robles vonden en 
een van de ontsnapte in slaap. 
Toen Slaughter hen 
schreeuwde om met hun 
handen omhoog te staan, 
volgde een vuurgevecht. 
Guadalupe Robles, de broer 
van Manuel, sloot zich aan bij 
de vuurgevecht, maar hij 
werd snel gedood. Manuel 
Robles en Nieves Deron pro-
beerden weg te rennen en 
terwijl ze nog steeds terug-
schoten, raakte een van hun 
kogels Slaughter's oor. 
Slaughter's volgende kogel 
doodde Deron, maar Manuel 
Robles ontsnapte.  

 
Zondag werd Jack Taylor ge-
arresteerd in Sonora en Ro-
bles, samen met Geronimo 
Miranda, werden gedood 
door de Mexicaanse politie in 
het Sierra Madre-
berggebied. 
 
Slaughter, werd breed bekri-
tiseerd vanwege zijn aanstel-
ling van Burt Alvord als 
hoofdafgevaardigde van de 
politie.  

Alford was onervaren in poli-
tie-activiteiten en was een 
vriend van een van de slach-
ters van Slaughter, en iemand 
die erom bekend stond dat hij 
wegliep met gevaarlijke 
mannen. Ranch Man Een 
droogte tussen 1892 en 1896 
veroorzaakte dat veel vee 
stierf en botten naar het oos-
ten werden verscheept. 
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Slaughter besloot toen om 
naar Douglas, Arizona te ver-
huizen. Niettemin kocht hij 
daar een groot stuk land, 
60.000 voet voor $ 1 dollar en 
vijfentwintig cent voor elke 
voet. Dit werd bekend als de 
San Bernardino Ranch, die 
een bijzonder kenmerk had: 
het huis in de ranch, tot groot 
genoegen van Viola Slaugh-
ter, bevond zich boven de 
grens tussen VS en Mexico; 
daarom bevond de helft van 
het huis zich in de Verenigde 
Staten, de andere helft in 
Mexico. De gezondheid van 
het lachen begon in de loop 
van de jaren sterk te dalen. 
 
Hij leed aan voetzwelling, ec-
zeem op handen en voeten en 
hoge bloeddruk. Hij stierf in 
zijn slaap in Douglas, Arizona, 
op 16 februari 1922, nadat hij 
de avond ervoor had geklaagd 
over hoofdpijn. Slaughter's 
Ranch is gerenoveerd als 
museum en is open voor het 
publiek.  
 

TV ShowWalt Disney heeft in 
1958 een televisieserie ge-
rund met de naam Texas 
John Slaughter, met in de 
hoofdrol de toekomstige ro-
manschrijver Tom Tryon als 
Slaughter. De show liep tot 
1961 als onderdeel van de 
Wondere Wereld van Disney. 
 
Texas John Slaughter: A Hol-
ster Full of Law (1961) 
YouTube 
 
 
 
 




