Arendsoog
Totaaloverzicht namen

Inleiding bij dit overzicht
In dit overzicht staan alle namen uit de Arendsoogserie alfabetisch gerangschikt. Hierbij is
geen verdere indeling gemaakt in personen, plaatsen enz. Bij elke naam staat een (korte)
beschrijving.
Bij elke naam staat aangegeven in welk(e) de(e)l(en) deze naam voorkomt. Soms zijn deze
deelnummers onderstreept, wat betekent dat de persoon aan wie de naam toebehoort meedoet
aan de handeling of dat in de plaats of het gebouw de handeling plaatsvindt.
Daarnaast zijn sommige nummers voorzien van een (°), wat betekent dat de persoon, plaats
enz. in het deel slechts omschreven wordt.
Andere nummers zijn voorzien van een (*), wat betekent dat de persoon, plaats enz. slechts
onder een bijnaam genoemd wordt. Deze bijnaam is dan te vinden in het desbetreffende
deeloverzicht.
Het laatste symbool dat gebruikt wordt is (†), dit betekent dat de persoon in dat deel overlijdt.
Enkele voorbeelden:
Armstrong (10)
Armstrong komt alleen in deel 10 voor en neemt daar deel aan de handeling.
Diamond (3)
De Diamond komt alleen in deel 3 voor en wordt in dat deel slechts genoemd.
Boyle, Bernard (2, 7*)
Bernard Boyle neemt in deel 2 deel aan de handeling, in deel 7 wordt hij slechts onder een
bijnaam genoemd. Het overzicht van deel 7 vermeld deze bijnaam.
Lobo, El (5†)
El Lobo neemt in deel 5 deel aan de handeling en overlijdt ook in dat deel.
Bernadotte, Jean-Baptiste (5°)
Jean-Baptiste Bernadotte wordt deel 5 slechts omschreven en neemt niet deel aan de
handeling.

De serie
In de Arendsoog-encyclopedie is gebruik gemaakt van een andere nummering dan
gebruikelijk. De verschillende delen hebben vrijwel allemaal hun oude nummer behouden,
maar hier doorheen zijn de verhalen uit Jeugdjuweel, Pep en Winterboek op chronologische
volgorde geplaatst. Dit betekent ook dat de delen 45, 46 en 53, die immers uit verhalen
bestaan die al in Pep en Winterboek zijn verschenen, in de Arendsoog-encyclopedie niet
bestaan.
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Arendsoog
Witte Veder
Het raadsel van de Mosquitovallei
Arendsoog in de knel
De bende van de Blauwe Bergen
Arendsoog knapt het op
Arendsoog en de verdwenen rivier
Het spookt op de spoorbaan
Arendsoog grijpt in
Pas op, Arendsoog!
Aan de dood ontsnapt
De smokkelaars van de Rio Malo
De geest van de eenzame wolf
De goudschat op de Duivelsberg
Texas-Arendsoog
Het testament van Tobi Thomson
Arendsoog in geheime dienst
Het veeland in gevaar
De zuster van Arendsoog
Het geheim van Bad Man's hut
De gemaskerde ruiter
Een avontuur van pater O'Brien
De jacht op de grijze hengst
Arendsoog en de goudkoorts
Het geheim van de zonderling
De strijd om Sam Peony-bridge
De stad van de verdwenen cowboys
Een hinderlaag voor Arendsoog
Arendsoog en het blaffende zand
De spookranch
Tweemaal Arendsoog
Arendsoog en de Mississippiduivels
Good luck Arendsoog
Een amulet voor Arendsoog
De goudzoeker van Memphis-City
Arendsoog en de vloek van Arbaz
Het raadsel van de Rode Rivier
De geheimzinnige vallei
Het raadsel van de C-ranch
De strijd om de Woodson-ranch

33
33.1
33.2
34
35
35.1
35.2
36
37
37.1
38
39
39.1
40
41
41.1
42
42.1
43
44
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Terreur over Texas
Arendsoog en de bende van Bad Bill
Onschuldig verdacht
Schoten om middernacht
Dollardans in Cannon Field
De wraak van Grissom
Rampers wraak
Geen alibi voor Arendsoog
Arendsoog zet een val
Arendsoog en 'De Drie'
Arendsoog en de Duncan-dollars
… alias Arendsoog!
Arendsoog en de Cushman-clan
De sheriff van Wurding
Mexicaans avontuur
Arendsoog en de merkwaardige mrs. Turpin
Arendsoog… om oog
De bende van Bad Boy Bruce
Kogels als losgeld
Vraagtekens voor Arendsoog
Een erfenis voor Arendsoog
Arendsoog en het geheim van het gouden graf
Arendsoog en de 'Avondmannen'
De verdwijning van Arendsoog
De man zonder verleden
Arendsoog en het Murdock-mysterie
Arendsoog vogelvrij
Arendsoog en het FRAME-komplot
Arendsoog en de Kansas-kidnap
Arizona-Arendsoog
Het monsterverbond
De schat van Medusa
Arendsoog en de grote grondroof
Jacht op een 'schaduw'
Lightfeet ontvoerd
Arendsoog … premiejager?

Aan het Nauw (22) Saloon en herberg in
Hourglass.
Abraham (3, 19, 26) Bijbels figuur. Stamvader van
alle joden.
Acua (25) Tweede hulpsheriff van Calamayor.
Afrika (10.1) Werelddeel.
Aguascalientes (15) Hoofdstad van de
gelijknamige deelstaat in het midden van Mexico.

gaf opdracht hem te ontvoeren omdat deze ontdekt
had dat op de grond van de Triangle een rijke
zilvermijn lag. Anston werd opgesloten bij de
Aldarberg waar hij bevrijd werd door Bob Stanhope
en Witte Veder. Hierna besloot hij de mijn te
ontginnen.
Anston, Barbara (6, 8, 13, 17, 19) Dochter van
Anston. Verloor haar moeder na de geboorte van
haar zus Betty. Rond haar drieëntwintigste
verdween haar vader en kreeg zij de leiding over de
Triangle-ranch. Zij riep de hulp in van Bob
Stanhope, beter bekend als Arendsoog, om haar
vader terug te brengen.

Al (27) Handlanger van Chuck.
Albuquerque (27) Stad in Nieuw-Mexico.
Aldarberg (6) Berg ten westen van de Triangle. Bij
de berg lag een kamp van handlangers van Cooper,
onder leiding van Rick, die onderzoek deden naar
de zilvermijn. Ook werd Anston hier gevangen
gehouden. Het kamp werd aangevallen door een
posse onder leiding van sheriff Ralph Cornell van
Bevercreek en Shorty Brooks. Na een gevecht werd
het grootste gedeelte van de bende gearresteerd.
Algemeen Administratiekantoor Gordon Hunter
(10) Gebouw in Tatsfield van waaruit Mirtle, alias
Gordon Hunter, de misdadige activiteiten van zijn
bende coördineerde en waar hij ook Bud Hope
gevangen hield.
Alim de Geweldige (33) Bijnaam van Bob
Stanhope.

Anston, Betty (6, 8, 10, 17, 19) Dochter van
Anston. Haar moeder overleed bij haar geboorte.
Toen ze vijftien jaar oud was werd haar vader door
Buff Cooper ontvoerd. Enige tijd na de terugkeer
van haar vader werd ze zelf ontvoerd, ditmaal door
de bende van Con Highway. Ze werd bevrijd door
Bob Stanhope, alias Arendsoog, en Witte Veder. Zij
bedacht later het plan om Stanhope te bevrijden
toen deze in Eastborn gevangen zat.
Antilope, Shorty (3) Lid van de bende van sheriff
Mirtle. Werd door Witte Veder gevangen, maar uit
de gevangenis bevrijd door andere leden van
dezelfde bende.
Antoine (12) Indiaan van de Blackwaterpost. Hielp
bij het bewaken van de post tegen "de geest van de
Eenzame Wolf".
Antoinette-Marie (26) Door Haywood verzonnen
naam voor zijn eveneens verzonnen dochter.

Amado (31) Familiehoofd van de Arbazars.
Ambrira (15) Naaste medewerker van de president
van Mexico en handlanger van Don Mantora.
Amerika (1, 2, 4, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 23) Zie
Verenigde Staten.
Ammelstunt (30) Stad op negen mijl van
Hearmytown.

Antonio (5) Mexicaan. Was lid van de bende van
Red Wolf, alias Fred Moulders. Was later lid van
de bende van de Blauwe Bergen. Hielp Bob
Stanhope, alias Arendsoog, bij het oprollen van
deze bende.
Antonio (20) Eigenaar van 'De Eerste Bar' in
Anacua. Vader van Juan.
Antonio (23) Handlanger van Bugatta.

Anacua (20) Dorpje in Mexico, net over de grens
met de Verenigde Staten.
Ancola (23) Sheriff van Felanits.
Andez, Cristobal (18) Voorman van El Arco del
Cielo.
Anston (6, 8, 13, 17) Eigenaar van de Triangleranch. Vader van Barbara en Betty. Zijn vrouw
overleed bij de geboorte van de laatste. Buff Cooper

Antonio (25) Handlanger van Pedro.
Apachen (1, 24) Verzamelnaam voor verschillende
indianenstammen, voornamelijk voorkomend in de
staten Arizona en Nieuw-Mexico.
Arbaz (31) Eerste officiële koning of stamhoofd
van de Arbazars. Hij moet in de zeventiende eeuw
geleefd hebben.

Arbazars (31) Stam uit het zuiden van Mexico. De
Arbazars danken hun naam aan Arbaz, hun eerste
koning of stamhoofd, die halverwege de
zeventiende eeuw geleefd moet hebben. Hoewel
niet bewezen, wordt wel eens gezegd dat de
Arbazars afstammelingen van de de Maya's zouden
zijn. Tweehonderd jaar na Arbaz werd zijn gouden
beeld door Greiston gestolen. De stam, die toen nog
maar tweehonderd leden telde, trok naar Arizona
om het beeld terug te halen. Zij slaagden hierin
door de hulp van Bob Stanhope en Witte Veder, die
als dank lid werden van hun stam.
Archie (26) Cowboy van een ranch in de omgeving
van Mining-Valley. Wilde het door Haywood
gestolen vee terughalen maar werd gevangen
genomen. Hij werd door Bob Stanhope bevrijd.
Archie (32.1) Cowboy van de Woodson-ranch.
Hielp Arthur Woodson bij het terugkrijgen van de
ranch.
Arco del Cielo, el (18, 19) Haciënda in de buurt
van Guerta. Eigendom van Pedro Savandra. De
naam betekent "de regenboog".
Arendsnest (1, 2, 4, 16.1, 17, 19) Blokhut in de
bergen, in de buurt van Mining-Valley. Werd
bewoond door Bob Stanhope, zijn moeder en zijn
zus Ann en Jim. Na hun vertrek naar de S-ranch
werd de hut gebruikt als vakantiehuis en
toevluchtsoord. De ontsnapte bandiet Ben Hastings
gebruikte het ook kort als schuilplaats.
Arendsoog (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 11, 12,
12.1, 13, 14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 18.1, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 31, 31.1,
31.2, 32, 32.1, 33, 33.1, 33.2) Bijnaam van Bob
Stanhope.
Arendsoog (27) Bijnaam van Nat Lenton.
Arendsoog-valley (29) Zie Edmond-valley.
Arizona (7, 10°, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 33.1) Staat in het zuidwesten van de
Verenigde Staten. Een deel van het gebied hoorde
tot 1848 bij Mexico. Het andere gedeelte kwam pas
in 1853 bij de Verenigde Staten. In 1889 werd
Phoenix de hoofdstad van het territorium. In 1912
werd Arizona als 48ste staat toegelaten tot de Unie.
Arizona Spoorwegmaatschappij (32)
Spoorwegmaatschappij. Actief in Arizona.
Arizona-Mexico Koper (33.1) Maatschappij van
Campell, alias Bad Bill met als doel het opkopen
van de kopermijnen in het zuiden van Arizona.

Arkansas-rivier (31.2) Rivier, ontspringend in
Colorado en verder stromend door Kansas,
Oklahoma en Arkansas en uiteindelijk uitmondend
in de Mississippi.
Arkwin rivier (27) Rivier in Kansas.
Armstrong (10) Deputy van sheriff Rankin van
Tatsfield.
Armyson (32.1) Plaats in Californië. De stad staat
bekend om zijn goudvelden.
Artmore (30.1) Dokter van Memphis-City.
Astora (3) Stad ten noorden van Canon-city.
Augura (13, 15) Stad in het noorden van Texas.
Austin (33) Hoofdstad van de Amerikaanse staat
Texas. De stad werd in de jaren 1830 gesticht onder
de naam Waterloo. In 1839 werd het de hoofdstad
van de Republiek Texas en kreeg het zijn huidige
naam. Nadat Texas als staat werd toegelaten tot de
Unie bleef Austin de hoofdstad.
Austin Herald (33) Plaatselijke krant van Austin.
Awkwurst (30) Sheriff van Middleton.
Bachmans Pas (1) Pas ten noorden van de Wranch.
Bad Bill (33.1) Bijnaam van Campell.
Bad Lands (8) Woeste vlakte in de buurt van
Sandhill.
Bad Man's hut (17) Hut op het terrein van de
Diamond-Eight. Werd ooit bewoond door een rover
die werd achtervolgd na op heterdaad betrapt te
zijn. Hij vocht zich dood in deze hut. Later werd
een ondergrondse ruimte in deze hut door Eric
Togor gebruikt om vals geld te drukken.
Baker (9) Soldaat uit fort Blue-Hill.
Baker (22) Dokter van Hourglass.
Baker, Jim (1) Handlanger van Fred Moulders.
Bank voor Greanstown en omstreken (32.1)
Bank in Greanstown. Mr. Hemmener was directeur
van de Bank.
Bantam (10) Cowboy van de Horseshoe-ranch.

Bar R-ranch (11) Ranch in de buurt van Lorenzo
Valley. Eigendom van Peter Raleigh.

Ben (5) Barkeeper van het Gouden Paard in
Lorenzo Valley.

Bar-K ranch (16) Ranch in de buurt van MiningValley. Eigendom van Kirk Leggo.

Ben (24) Cowboy van de S-ranch. Werd door
luitenant Flyburn, alias Warson, neergeschoten.

Bart (14) Cowboy.

Ben (27) Inwoner van Wichita.

Bates, Amy (10) Vrouw van Con Bates.

Bencraft (13) Rancher in het Walsh-district.

Bates, Con (10) Rancher. Eigenaar van de
Horseshoe-ranch in de buurt van Pinetree. Hij
geloofde als enige in de onschuld van Ben Brown
en schreef op zijn verzoek naar Bob Stanhope. Die
kwam Brown te hulp, maar hiervoor werd de
Horseshoe tot twee keer toe aangevallen. Hij was
getrouwd met Amy Bates.

Bencraft, Mimi (13) Vrouw van Bencraft.
Vriendin van mrs. Vancouf.

Bathling (28) Lid van de Broederschap van de
Mississippi-Duivels.
Baton Rouge (28) Hoofstad van de Amerikaanse
staat Louisiana.
Bayswater (9) Leider van een bende
wapensmokkelaars. Werd door de politie van San
Francisco gearresteerd.
Beach (17) Handlanger van Eric Togor en cowboy
van de Diamond-Eight. Legde zich toe op het
drukken van valse dollarbiljetten.
Bearwood (33.2) Dokter van Sterwood.
Bearwood, mrs. (33.2) Vrouw van dokter
Bearwood van Sterwood.
Beckman's heuvel (10) Heuvel in de buurt van
Pinetree.
Bellamy, Rick (10) Beroepskaartspeler en
handlanger van Mirtle in Pinetree.
Bellingter (14) Verduisterde als bankklerk geld om
zijn zieke vrouw te redden. Hij werd hiervoor
gechanteerd door Warton en moest het testament
van Tobi Thomson geheim houden. Hij werd later
op de Half Moon-ranch gevangen gehouden, maar
door Bob Stanhope en Witte Veder bevrijd. Hij
getuigde tegen Warton. Daarna werkte hij als
boekhouder voor Peggy Thomson op de Half
Moon.
Ben (4) Cowboy van de S-ranch die neergeschoten
werd bij een veediefstal.

Bende van de Blauwe Bergen, de (5, 6, 8°, 11,
12.1, 23, 27) Groep misdadigers met een militaire
hiërarchische structuur, met El Lobo als generaal en
aanvoerder en daaronder verschillende luitenants.
Hiertussen stond Lew Lawton als onderaanvoerder.
De bende pleegde overvallen en wilde Mexico
veroveren. De bende werd verslagen in Manerta.
Benhazi, Eduardo (18) Conducteur uit Chihuahua.
Benjamin (29) Bijbels figuur. Volgens het Oude
Testament was hij Jacobs jongste zoon en daarmee
Jozefs jongste broer. Zijn naam wordt vaak gebruikt
om een jongste zoon aan te duiden.
Bennet (21) Ingenieur uit Washington. Deed
onderzoek naar het olieveld op het gebied van de
Four Stars Ranch. Hij werd door Harrison gevangen
genomen nadat hij deze had medegedeeld dat het
olieveld zeer rijk was. Hij werd gevangen gehouden
bij een oude zilvermijn in de Silver Mountains en
bewaakt door Jim. Tijdens zijn gevangenschap
ontdekte hij een rijke zilverader en na zijn
bevrijding door Bob Stanhope en Witte Veder
besloot hij deze te ontginnen.
Bergen van de Wilde Wolven, de (9) Gebergte in
het reservaat van de Meghalla's.
Bernadó, Antonia (25) Vrouw uit Calamayor, El
Salvador en zuster van Nuri Bernadó en Elisa
Franklin-Bernadó.
Bernadó, Nuri (25) Vrouw uit Calamayor, El
Salvador en zuster van Antonia Bernadó en Elisa
Franklin-Bernadó.
Bernadotte, Jean-Baptiste (5°) (1763-1844) Was
als Karel XIV koning van Zweden.
Berning (31.1) Cliënt van Eagle.
Bert (17) Deputy van sheriff Grisley van Dorwan.

Berty (32) Cowboy van de C-ranch.

Blackwaterrivier (12) Rivier in Canada.

Beter een half ei (30) Logement van mrs. Keating
in Lansdon.

Blackwood (4) Lid van de directie van een
spoorwegmaatschappij.

Betsy (11) Koetspaard.

Blake (28) Bediende van Geoffrey.

Bevercreek (6, 8, 17) Stad ten westen van Palmida.
Bevercreek Landontginningsmaatschappij (6)
Landontginningsmaatschappij in Bevercreek. Buff
Cooper was hiervan de directeur.

Blake, Kid (9) Zoon van sheriff Wool Blake van
Moorestown. Werd door zijn vader gevraag Edward
Jones in de gaten te houden. Hij bevrijdde Bob
Stanhope uit de kelder van Jones, nadat deze
Stanhope gevangen genomen had.

Bibliotheca Nacional (25) Nationale bibliotheek
van El Salvador in San Salvador.

Blake, Wool (9) Sheriff van Moorestown. Vader
van Kid Blake.

Bickly (2) Was lid van de bende van Red Wolf,
alias Fred Moulders. Drie jaar na diens dood
pleegde hij veediefstallen, voornamelijk op de Sranch. Hij en zijn bende werden door Bob
Stanhope, de eigenaar van de S-ranch, en sheriff
Grisley van Dorwan gearresteerd.

Blauwe Bergen (5, 20, 23) Gebergte ten westen
van Lorenzo Valley en de haciënda van Don
Esteban de Valorga. Het gesteente had een
eigenaardige blauwe kleur. Het was de schuilplaats
van de Bende van de Blauwe Bergen.

Bilau, Antoine (12) Halfbloed. Handlanger van
Bingham Westlake.
Bill (6) Handlanger van Buff Cooper en wachtpost
bij het kamp bij de Aldarberg.
Bill (7) Cowboy van de Double Cross.
Bill (20) Inwoner van Lorenzo Valley.
Bill (31) Barkeeper uit Treetown.
Bill (32.1) Cowboy van de Woodson-ranch. Hielp
Arthur Woodson bij het terugkrijgen van de ranch.
Bird (19) Cowboy van de S-ranch.
Bird, Al (4) Een leider van de veiligheidspatrouille
in Mining-Valley die gewond raakte bij een gevecht
met de cowboys van Stanley Grove.
Bisbee (33.1) Mijnstad in Arizona, ten zuidoosten
van Tucson.
Bisco, el (18) Schele handlanger van Mike Stall.
Black (30.1) Paard van Thomas Paton.
Blackwaterpost (12) Bonthandel van Dan Stevens
aan de Blackwaterrivier. Werd enige tijd beheerd
door Bob Stanhope, nadat Stevens als overleden
was opgegeven.

Bleed (33.2) Stad met gevangenis in de Verenigde
Staten.
Blinde vork, de (3) Splitsing in de weg,
halverwege Canon-city en Palmida. De oostelijke
tak leidt naar Palmida, de westelijke loopt dood bij
de Mosquitovallei.
Blockman (19) Bezoeker van "The Golddigger".
Blondy (17) Cowboy van de S-ranch.
Bloody, Steve (20) Gouddief. Hij werkte samen
met Walt Kirchner en Dok Hudson en later ook nog
met Red Scott en Smily Curly. Nadat Scott en
Curly er met het gestolen goud vandoor waren,
achtervolgden Kirchner, Hudson en Bloody hun
waarbij zij in gevecht kwamen met Bob Stanhope
en Witte Veder. Hierbij werd Bloody gevangen
genomen en op de haciënda van Don Esteban de
Valorga opgesloten.
Blue, Corwan (8) Aandeelhouder van de
maatschappij voor ontginning van de zilvermijn van
de Triangle-ranch.
Blue-Hill (1, 2, 9, 10.1, 24) Militair fort op twee
dagreizen van het Arendsnest. Ligt ten noordoosten
van Mining-Valley.
Blunt (17) Handlanger van Eric Togor en cowboy
van de Diamond-Eight.
Bockman (30.1) Handlanger van Elkton.

Boehn (30.1) Chinese kok van Elkton.
Bogger (33) Katoenplanter uit de omgeving van
Juestown.
Boody (13) Cowboy van de Kromme Pijl.
Boratra, Don Miguel (18) Mexicaans edelman en
grootgrondbezitter. Nadat hij één van zijn pachters,
Juan Valarez, had weggestuurd, kreeg hij bezoek
van de Gemaskerde Ruiter. Later werd hij gevangen
genomen door Bob Stanhope, die hoopte hem te
overtuigen dat hij zijn pachters niet slecht moest
behandelen.
Bordon, Lex (11) Voorman van de Bar R-ranch.
Bornehead (33) Stad ten noorden van Houston.
Borton (30) Bandiet. Pleegde samen met Earl,
Ruffy, Lainsdal en Murner verschillende
overvallen, waaronder die op de bank van Thysling.
Zijn bende vermoorde ook County en Marn nadat
zij samen met Dikke Lubby en François hadden
geprobeerd Borton's buit te stelen. Borton werd in
Ammelstunt gearresteerd door Bob Stanhope, Witte
Veder en de sheriff van Lansdon.
Bosten (33.1) Sheriff van Meniz de la Frontera.
Boston (16, 27) Hoofdstad van de Amerikaanse
staat Massachusetts.
Botter, Mrs. (6) Inwoonster van Bevercreek.
Bottman-ranch (27) Ranch in de omgeving van
Wichita.

Boyle, Henry (1, 2†, 3, 4, 10) Pater en missionaris.
Was een vriend van Bob Stanhope en bezocht hem
af en toe tijdens zijn missiewerk onder de Indianen.
Hij kwam oorspronkelijk uit Engeland. Zijn broer
Bernard was jaloers op hem en besloot wraak te
nemen. Hij ontvoerde Henry en wilde hem
vermoorden. Witte Veder wist hem te bevrijden.
Nadat Bernard mrs. Stanhope had ontvoerd ging
Boyle naar zijn kamp om te ruilen. Bij de arrestatie
van de bende van Boyle door Bob Stanhope, Witte
Veder en sheriff Grisley wierp Henry zich voor zijn
broer toen Winkler een mes naar hem wierp. Hij
werd hierbij dodelijk getroffen.
Braddon, Red (8) Handlanger van Con Highway
en onderaanvoerder van diens bende.
Braganza (15) Mexicaanse generaal en Minister
van Oorlog. Handlanger van Don Mantora bij zijn
revolutie. Werd gevangen genomen in het militaire
kamp van Zacatecas en stuurde onder dwang de
rebellerende legers terug.
Brake, Lem (19) Rancher. Eigenaar van de Two
Aces.
Brealson (31.1) Stad ten noorden van Greytown.
Breck (13) Rancher in het noorden van de vallei in
het Walsh-district. Eigenaar van de Golden Cross.
Speelde een belangrijke rol bij het oprollen van de
Broederschap van het Grijze Veulen.
Breech, Bond (8) Rancher uit Sandhill. Kreeg het
aan de stok met Con Highway maar werd gered
door Bob Stanhope, die toevallig passeerde.
Brett (20) Bewaker van de gevangenis van MiningValley.

Bowen (26) Handlanger van Haywood.
Boyle, Bernard (2, 7*) Broer van Pater Henry
Boyle. Heeft altijd een kwade inborst gehad.
Voelde zich achtergesteld ten opzichte van zijn
broer en was jaloers. Trok ook naar de Verendigde
Staten. Begon daar als de spook-cowboy een bende
die veediefstallen pleegde. Hij wilde wraak nemen
op zijn broer en besloot daarvoor naar de S-ranch te
gaan. Hij hielp als de Gelijkrichter Witte Veder en
kwam zodoende uiteindelijk bij de S-ranch. Zijn
broer was weg en het vee ontglipte hem. Bij de
arrestatie van zijn bende wierp zijn medeaanvoerder Winkler een mes in zijn richting. Zijn
broer, die door hem al gevangen was, wierp zich
voor hem en werd dodelijk getroffen. Hij kreeg
hierdoor berouw en beloofde zijn broer zijn straf
gelaten te dragen.

Brewer, Ben (13) Rancher uit het Walsh-district.
Vertrok nadat hij de waarschuwing kreeg van de
Broederschap van het Grijze Veulen.
Brick (21) Eigenaar van 'De Postkoets'.
Bridson (28) Eigenaar van de 'Koerier van Baton
Rouge' en lid van de Broederschap van de
Mississippi-Duivels.
Brighton (28) Soldaat uit het rebellenleger van
kolonel Hampston.
Brintham, Howard (12†) Amerikaan. Probeerde
voor Bingham Westlake de Blackwaterpost te
kopen van de erfgenaam van Dan Stevens, Bob
Stanhope. Deze verkocht de post niet. Hij werd
door Witte Veder in zijn been geschoten terwijl hij

naar eigen zeggen ging kijken hoe Stanhope "de
geest van de Eenzame Wolf" zou vangen. Nadat
Westlake de post was binnengedrongen vluchtte
Brintham waarbij hij zijn been brak. Hij werd te
laat gevonden en overleed aan zijn verwonding.
Broaden (30) Stad ten noorden van Hearmytown.
Broederschap van de Grijze Veulen (13) Groep
bandieten onder leiding van Bill Deck, die in
opdracht van Bullfighter, Gross en Hoodwink, de
ranchers uit het Walsh-district probeerde te
verjagen. Zij deed dit door onder andere vee te
stelen of de gewassen te vernielen. Daarnaast lieten
de bandieten "de waarschuwing" achter bij de
ranchers. Uit angst vluchtten deze. Na een mislukte
aanval op de Kromme Pijl, trok de broederschap
zich terug in de Rode Adelaar. Hier werden zij
aangevallen en verslagen door de boeren, onder
aanvoering van Bob Stanhope en Witte Veder.
Broederschap van de Mississippi-Duivels (28)
Groep mannen onder leiding van Roofstone die
streefden naar de Vrije Staat Louisiana. Zij dankten
hun naam aan de Mississippi-Duivels, een Zuidelijk
regiment uit de Civil War. De Broederschap werd
opgerold nadat eerst de commandant van het leger,
Hampston, werd gearresteerd en later Bob Stanhope
de revolutie afkondigde in een extra editie van de
'Koerier van Baton Rouge'.
Bronk (18.1) Inwoner van Mining-Valley.
Brook, Lew (14) Goudzoeker. Trad op als getuige
bij het opstellen van het testament van Tobi
Thomson. Hiervoor werd hij later door Bob
Stanhope en Witte Veder gezocht, maar ook Harry
Fret en zijn handlangers zochten hem en zij vonden
hem als eerste. Stanhope en Witte Veder bevrijdden
Brook. Daarna trad hij op als getuige in de
rechtszaak tegen Wartond.

Brooks, Wil (19) Cowboy van de S-ranch.
Brown (14) Handlanger van Harry Fret.
Brown (22) Rechterhand van burgemeester Flame
van Hourglass. Spioneerde voor Evans in
Hourglass. Hij nam Flame gevangen toen deze naar
Fallon wilde om met Evans te overleggen.
Brown (32) Cowboy en handlanger van Earl
Johnson.
Brown (33.2) Smid van Sterwood.
Brown, Ben (3, 7, 10) Voorman van de Double
Cross, de ranch van John Newland. Kwam op een
dag in Pinetree en stuitte daar op een bankoverval.
Een van de rovers, Velser, sloeg hem bewusteloos
maar liet een zak geld bij hem vallen. Brown werd
door de inwoners van Pinetree van de overval
beschuldigd en opgesloten. Con Bates geloofde niet
in zijn schuld en schreef op zijn verzoek naar Bob
Stanhope die Brown uit de gevangenis bevrijdde.
Daarna hielp Brown bij het oprollen van de bende
van Mirtle in Tatsfield en slaagde hij erin zijn
onschuld te bewijzen.
Brown, Hank (14, 16, 19) Voorman van de HalfMoon ranch. Hij vertrok nadat Herbert Dennis de
nieuwe eigenaar werd. Nadat de ranch weer in het
bezit kwam van Peggy Thomson werd hij weer haar
voorman.
Brown, Jim (32.1) Bijnaam van Jim Hadish.
Brown-pas (31.2) Pas in de Sangre de Cristo
Mountains ten westen van Pueblo.
Brownee (4) Advocaat in Mining-Valley.
Brownes (10.1) Advocaat uit Mining-Valley

Brooks, John (2†) Lid van de bende van Bickly.
Verzorgde Witte Veder terwijl deze gevangen was
door deze bende. Werd voor deze
ongehoorzaamheid door Bickly doodgeschoten.
Brooks, Shorty (6, 8, 17) Deputy van sheriff Ralph
Cornell van Bevercreek. Was lid van de posse die
het kamp bij de Aldarberg aanviel. Tijdens het
gevecht kwam Buff Cooper zijn hulp aanbieden,
maar Brooks vertrouwde dit, terecht, niet. Buff
Cooper bedreigde hem, maar Brooks sloeg Cooper
knock-out. Hij werd door de handlangers van
Cooper gewond.
Later speelde hij een belangrijke rol bij de
treinovervallen bij Sandhill. Hij hielp hier bij het
arresteren van Jones en de bende van Con Highway.

Brownsand, Mr. (3) Man uit San Francisco die
naar Canon-city vertrok om de ranch van Dick
Farrell over te nemen. Onderweg werd hij
overvallen door sheriff Mirtle.
Brownsend (33) Dorpje in Texas, ten noorden van
Houston.
Brugman, Johannes (10) Franciscaner monnik uit
de vijftiende eeuw. Bekend om zijn vurige redes,
waar de uitdrukking praten als Brugman vandaan
komt.
Brumfield, Cham (10) Studeerde voor advocaat
maar stopte met zijn studie en trok naar het westen.

Begon een advieskantoor voor veehouders in
Pinetree. Hij werd door de inwoners van het district
gekozen tot vrederechter.

de ranchers uit het Walsh-district te verjagen. Hij
werd door Bob Stanhope, samen met Hoodwink en
Bill Deck, in Hotel North in Augura gearresteerd.

Brummer (19) Rancher. Eigenaar van de Camel.
Hielp bij het oprollen van de bende van Buck.

Burd (21) Cowboy van de Four Stars Ranch die
werd ontslagen nadat hij het personeel tegen 'de
Zonderling' had opgezet.

Brunt (17) Cowboy van de S-ranch.
Burke, Clan (16) Cowboy van de Circle-M ranch.
Buck (3) Lid van de bende van sheriff Mirtle.
Burkham, Steve (19) Voorman van de Rafter-S.
Buck (8) Handlanger van Con Highway en
onderaanvoerder van zijn bende. Ontvoerde Betty
Anston en hield haar gevangen in Higway's
blokhut. Hier werd hij door Bob Stanhope en Witte
Veder gevangen.
Buck (19) Leider van een bende paardendieven die
bij hun diefstallen de grijze hengst verdacht
probeerden te maken. De schuilplaats van de bende
was Dead Town. De bende werd opgerold door Bob
Stanhope en Witte Veder samen met een aantal
cowboys en ranchers. Buck en zijn bende slaagden
erin te ontsnappen uit de gevangenis van Lorenzo
Valley. Hierna werden zij weer gevangen genomen
door Stanhope en zijn helpers.
Buck, Rough (17) Handlanger van Eric Togor en
voorman van de Diamond-Eight.
Bucker (5) Luitenant van de bende van de Blauwe
Bergen.
Bud (32.1) Handlanger van George Hadish.
Buff (17) Politieman uit Eastborn.
Buff (31.1) Handlanger van Turming.
Buffalo, Clark (16) Landmeter en ambtenaar van
het registratiekantoor van Dorwan.
Bugatta (23) Handlanger en 'linkerhand' van Jaime.
Hield toezicht op de bouw van het raderschip en
nam de cowboys die hier aan werkten gevangen.
Bull (10) Cowboy van de Horseshoe-ranch.
Bull (16) Schaapherder.
Bull (19) Lid van de bende van Buck.
Bull (22) Handlanger van Evans. Terroriseerde
Fallon.
Bullfighter (13) Leider van het syndicaat dat de
Broederschap van het Grijze Veulen opdracht gaf

Burks (8) Lid van de directie van de
spoorwegmaatschappij.
Burnham (26) Handlanger van Haywood.
Burro-gebergte (31) Gebergte ten zuiden van
Lengston.
Buster (7) Cowboy van de Flammion-ranch en
handlanger van Buff Cooper.
C-ranch (32) Ranch van Peter Clown. Ten
nooroosten van Humphry. De ranch grensde aan die
van Earl Johnson, die de grond graag wilde hebben.
Deze smeedde samen met Mike, de voorman van de
C-ranch een complot. Bob Stanhope wist de zaak
op te lossen en de C-ranch voor Peter Clown te
behouden.
Calamayor (25) Stad in El Salvador. De stad werd
geteisterd door 'de bende van het blaffende zand',
een bedenksel van señor Todoli Marco. De bende
werd gevangen genomen na de komst van Bob
Stanhope en Witte Veder.
Californiaroad (9) Belangrijkste straat van
Moorestown.
Californië (9, 22, 27, 29, 32.1) Staat in het uiterste
zuidwesten van de Verenigde Staten van Amerika.
Calle de la Ascensión (15) Straat in Chihuahua.
Camel (19) Ranch in de omgeving van Lorenzo
Valley.
Campell (33.1) Rechterhand van de gouverneur
van Arizona en de hoogste politiefunctionaris in dat
territorium. Probeerde door middel van chantage en
bedreiging te volledige economische macht in de
grensstreek van Arizona en Mexico in handen te
krijgen. Hij werd hierdoor bekend als 'Bad Bill'. Hij
werd door Bob Stanhope en Witte Veder
gearresteerd in het huis van marshall Corton van
Tucson.

Canada (12, 13, 30) Land in Noord-Amerika.
Cananea (33.1) Stad met veemarkt in het noorden
van Mexico, vlakbij de grens met Arizona.
Canon-city (3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 22, 26) Stad,
ongeveer vier dagreizen ten zuiden van MiningValley.
Canvern (28) Soldaat uit het rebellenleger van
kolonel Hampston. Werd gelijk met Hampston
gevangen genomen door Bob Stanhope.

Cartier (12) Winkelier in de Congresstraat in
Monserre.
Cas (6) Bijnaam van Bill Staunt.
Casa Verde (15) Huis van Don Mantora in Parque
del Cisne de Mantua.
Cattleman's Rest (9) Hotel in Moorestown dat
voornamelijk bezocht werd door veehouders.
Ceasar, Julius (16) Romeins veldheer en politicus.

Cap Mountains (33.2) Gebergte in de omgeving
van Sterwood.

Centraal (9) Deftig hotel in Moorestown.

Capton-vallei (30.1) Vallei in de omgeving van
Memphis-City.

Central Line (33) Spoorlijn van Houston naar het
noorden. Aangelegd door de Texas IJzeren
Spoorwegmaatschappij.

Caracol (15) Wachtpost bij El Puerto Seguro.

Chan (11) Chinese kok van de Bar R-ranch.

Carlile (26) Overleden rancher. Eigenaar van de Cranch, die hij hernoemde tot Double C-ranch. Hij
kon het niet verkroppen dat zijn zoon Pete de ranch
niet wilde overnemen en voor acteursvak koos.

Charington (31.1) Cliënt van Eagle.

Carlile, Ed (26) Zoon van de rancher Carlile en
broer van Pete. Hij stond bekend als 'Domme Ed'.
Na de dood van zijn vader nam hij de Double Cranch over.
Carlile, Pete (26) Zoon van de rancher Carlile. Hij
besloot op achttienjarige leeftijd zijn vader niet op
te volgen en vertrok uit huis om zijn droom, acteur
worden, waar te maken. Hij sloot zich aan bij 'De
reizende komedie' van Elsa Conners. In Canon-city
werd haar halssnoer door Haywood gestolen,
waarvan Pete werd beschuldigd. Hij ging terug naar
de Double C. Zijn vader was inmiddels overleden
en Pete ging bij zijn broer wonen. Haywood
chanteerde hem en maakte de Double C tot het
centrum van zijn misdadige activiteiten. Twee jaar
na de komst van Haywood bekende Pete alles aan
Bob Stanhope en de sheriff van New-Hampston.
Hij hielp bij het arresteren van Haywood. Hiervoor
stak hij zelfs zijn eigen ranch in brand.
Carling (27) Sheriff van Shipston.
Carré Illescas, don José Manuel (26) Door
Haywood verzonnen naam voor de aanstaande
schoonvader van zijn dochter, Antoinette-Marie.
Carter, Henry (33) Hoge politiefuncionaris,
werkzaam op het gouvernement.
Carter, mrs. (33) Vrouw van Henry Carter.

Charles (28) Bediende van Louise Dampeur.
Charley (29) Stalhouder van Longtown.
Chicago (3, 14, 33) Stad in de staat Illinois.
Chieflaw (31) District in Arizona. Totdat John
Norman aangesteld werd tot districtssheriff was
Cowshead de hoofdstad. Norman verplaatste deze
functie naar Glover. Andere dorpen in het district
waren Grow, Hamstead en Lengston. Verder lagen
er nog zes dorpen in het district.
Chihuahua (5, 15, 18) Hoofdstad van de
Mexicaanse deelstaat Chihuahua, in het noorden
van Mexico.
Chili (25) Land in het westen van Zuid-Amerika.
China (3, 5, 10.1, 11, 13, 14, 17, 25, 30.1, 33) Land
in het oosten van Azië.
Ching, Miu (11) Eigenaar van een eethuis in
Lorenzo Valley. Hij verkocht opium die hij van
Stef Harridon geleverd kreeg. Hij werd gearresteerd
door Bob Stanhope.
Chipwale, Slim (13) Rancher uit het Walshdistrict. Vertrok nadat de Broederschap van het
Grijze Veulen zijn ranch had platgebrand.
Chou (12) Halfbloed. Opzichter van de indianen bij
de Blackwaterpost. Hij hielp Bob Stanhope bij zijn

jacht op "de geest van de Eenzame Wolf" en bij het
arresteren van Bingham Westlake.
Christinus (1, 2) Tot het christendom bekeerde
indiaan. Helper van Henry Boyle bij diens
missiewerk.
Christus, Jezus (1, 2°, 8) Centraal figuur binnen
het christendom.
Chuck (22) Handlanger van Evans. Sheriff van
Fallon.
Chuck (27) Handlanger van Lew Lawton. Leider
van de bende die de postkoets van Wichita naar
Kansas City overviel. Hij had zijn intrek genomen
in een verlaten ranch bij Endine en werd
gearresteerd door Bob Stanhope.
Circle-M ranch (16) Ranch in de buurt van
Mining-Valley. Eigendom van Thomas Matthews.

Adam probeerde op illegale wijze de ranch weer in
oude glorie te herstellen maar werd door Bob
Stanhope gearresteerd.
Cleveridge, Marcel (29) Zoon van Gene
Cleveridge. Overleed op zesentwintigjarige leeftijd
aan een ziekte.
Cliff (21) Cowboy van de Four Stars Ranch.
Clifford (4, 17) Sheriff van het district waar een
spoorlijn aangelegd wordt. Verdacht Bob Stanhope
van overvallen en andere misdaden. Later werd hij
marshal van Eastborn. In die hoedanigheid
arresteerde hij Stanhope op verdenking van
valsemunterij.
Clipton (20) Inwoner van Lorenzo Valley.
Clipton street (32.1) Straat in Houston.
Closting (29) Rancher uit de Edmond-valley.

Ciudad Juarez (33) Stad in het noorden van
Mexico. De stad ligt aan de Rio Grande, tegenover
El Paso.
Clapton (26) Bankier uit New-Hampton
Clark (26) Handlanger van Haywood.
Clark (28) Lid van de Broederschap van de
Missippi-Duivels.
Clever (22) Overleden inwoner van Hourglass.
Cleveridge, Adam (29) Zoon van Gene
Cleveridge. Verliet op jonge leeftijd de Rainbowranch, zijn ouderlijk huis. Hij keerde terug als
voorman onder de naam Hank Trewin. Hij
probeerde de Edmond-valley, ooit eigendom van de
familie Cleveridge, weer in handen te krijgen. Hij
vermoordde hiervoor Drauwning en dwong enkele
andere bewoners van de vallei te vertrekken. Zijn
plan mislukte en hij werd door Bob Stanhope
gearresteerd.
Cleveridge, Gene (29) Rancher en eigenaar van de
Rainbow-ranch en een zilvermijn in het zuiden van
de staat Californië. Hij was de vader van Marcel en
Adam Cleveridge. Hij stamde af van een
voortrekker, die het het grondgebied van de
Rainbow afbakende. Tegen de tijd dat Cleveridge
de ranch in handen kreeg was deze al aan het
vergaan. Een groot deel van het grondgebied was
verloren gegaan. Enkele jaren na het overlijden van
zijn vrouw vertrok Adam hem. Later overleed
Marcel. Adam keerde terug onder de naam Hank
Trewin en nam dienst als Cleveridges voorman.

Clown, Donald (32) Werd meestal kortweg 'Don'
genoemd. Zoon van Peter Clown en mrs. Clown.
Woonde op de C-ranch. Na het overlijden van zijn
moeder trok hij dichter naar zijn vader. Terwijl deze
in Dorwan was voor zaken, luisterde Don een
gesprek af tussen Mike, de voorman van zijn vader,
en Tom, een cowboy, kwam hij achter het complot
dat Earl Johnson met Mike gesmeed had om de Cranch in handen te krijgen. Hij ging zijn vader
achterna, maar werd achtervolgd door Tom. Op de
trein van Farthington naar Dorwan werd Don door
hem neergeslagen. Hij werd zwaar gewond
aangetroffen door Harry, de vrachtrijder.
Lichamelijk knapte hij op, maar hij leed aan
geheugenverlies en kon zich niets meer herinneren.
Hij werd opgenomen door sheriff Grisley en zijn
vrouw die hem 'John' noemden. Grisley stond
echter machteloos en vroeg zijn deputy Bob
Stanhope om hulp. Die nam hem op op de S-ranch.
Vier weken later slaagde hij er met Witte Veder
achter Dons identiteit te komen. De problemen
waren nog niet voorbij, Johnson loerde nog steeds
op de C-ranch. Hij nam Don zelfs gevangen nadat
deze zich te ver op zijn gebied had gewaagd, nadat
een plan van Mike om de trouwe cowboys van de
C-ranch in de rug aan te vallen mislukt was. Don
kon worden bevrijd door Bob Stanhope en Witte
Veder.
Clown, mrs. (32) Overleden vrouw van Peter
Clown en moeder van Donald Clown.
Clown, Peter (32) Rancher en eigenaar van de Cranch. Hij was getrouwd met mrs. Clown. Ze
hadden een zoon, Donald of Don. Clown werd door

County, een cowboy van zijn buurman Earl
Johnson, bij vergissing neergeschoten. Hij was
zwaar gewond, maar herstelde van zijn
verwondingen.

Conners, Elsa (26) Leidster van het reizende
toneelgezelschap 'De reizende komedie'. Na het
opheffen van deze groep vestigde zij zich in Canoncity.

Cockspun, Blizzard (6) Voorman van de Triangle.
Hielp Buff Cooper de Triangle in handen te krijgen.
Nadat Cooper Anston had laten ontvoeren treiterde
Cockspun de cowboys weg en nam een aantal
handlangers aan. Hij ontvoerde Barbara Anston en
Witte Veder. Hij werd door Bob Stanhope
gearresteerd.

Conrad (28) Handlanger van Roofstone.

Coco (33) Hond van Pepe Madera.
Colinan, Bud (19, 20, 26) Sheriff van Lorenzo
Valley. Stond bekend als zeer eigenwijs. Hij liet per
ongeluk de bende van Buck uit de gevangenis
ontsnappen, waarbij hij aan zijn hoofd gewond
raakte. Later arresteerde hij Percy Fitzgerald en
Crosby Potter onterecht op verdenking van
gouddiefstal.
Collins (2) Lid van de bende van Bickly.
Collins, Rick (3) Oude man uit Canon-city. Hielp
bij het verdedigen van de bank van Canon-city toen
een groep bandieten onder leiding van sheriff Mirtle
deze probeerden te overvallen.
Colombia, Don Enrique (15) Eén van de
opstandelingen en vertrouweling van Don Mantora.
Hij werd gearresteerd toen hij samen met Mantora
probeerde te vluchten uit Casa Verde.
Colorado (24, 31.2, 32.1) Staat van de Verenigde
Staten van Amerika. Colorado werd in 1876
toegelaten tot de Unie.
Colorado Gold Company (31.2) Maatschappij uit
Pueblo die zich bezighoud met mijnbouw.
Colorado-gebergte (32) Gebergte in het
zuidwesten van de Verenigde Staten.
Coloradorivier (13) Rivier in Texas.
Columbus, Christoffel (23, 29) (1451-1506)
Italiaans ontdekkingsreiziger die onder Spaanse
vlag in 1492 Amerika ontdekte. Van zijn naam is de
uitdrukking 'het ei van Columbus' afgeleid.
Comvalez (15) Mexicaans generaal en
opstandeling. Werd gevangen genomen in het
militaire kamp van Zacatecas.
Congresstraat (12) Straat in Monserre.

Cooper, Buff (6, 7†) Was directeur van de
Bevercreek Landontginningsmaatschappij. Nadat
hij ontdekte dat op de grond van de Triangle een
rijke zilvermijn lag, liet hij de eigenaar, Anston,
ontvoeren om via diens dochter Barbara de ranch in
handen te krijgen. Zijn plan werd gedwarsboomd
door Bob Stanhope en zijn handlangers werden
gearresteerd, maar hij wist te ontvluchten. Hij zette
samen met Stanley Grove Focks
Handelmaatschappij op en kocht, onder de naam
Dooper, de Flammion-ranch op. Hij en Grove
legden de White Watercreek om. De dam die
hiervoor nodig was werd door Bob Stanhope
opgeblazen. Hierbij kwam Cooper om het leven.
Cope (10) Bewaker van de gevangenis van
Pinetree.
Copper (22) Oude inwoner van Fallon.
Cork (9) Sergeant van het leger uit fort Blue-Hill.
Werd als verkenner met Witte Veder meegestuurd
om de patrouille van korporaal Daniëls te bevrijden.
Cornell, Ralph (6, 8, 17) Sheriff van Bevercreek.
Goede vriend van sheriff Grisley van Dorwan. Was
verantwoordelijk voor het oprollen van de bende
van Buff Cooper. Later, bij de treinovervallen bij
Sandhill hielp hij bij het arresteren van Jones en de
bende van Con Highway. Daarna hielp hij bij het
verdedigen van de bank van Bevercreek tegen de
bende van Eric Togor.
Cortera, Don Juan (15) Mexicaans edelman.
Eigenaar van de Haciënda de la Perla Negra. Vriend
van Don Esteban de Valorga. Hielp bij het oprollen
van de bende van Penter.
Corton, J.G.L. (33.1) Districts Marshall van
Tucson. Handlanger van Bad Bill. Werd in zijn huis
gearresteerd door Bob Stanhope en Witte Veder.
County (30†) Goudzoeker. Vestigde zich samen
met Dikke Lubby en Marn in een blokhut bij
Lansdon. Hij werd door de bende van Borton
vermoord.
County (32) Cowboy en handlanger van Earl
Johnson. Hij schoot per ongeluk Peter Clown neer.

Coutau, Pierre (12) Klerk, werkend op de
Blackwaterpost en handlanger van Bingham
Westlake. Hij werd door Bob Stanhope, Witte
Veder en korporaal Terence gearresteerd.
Cowshead (31) Stad in het district van het
Chieflaw. Was lange tijd hoofdstad van het district,
maar John Norman gaf deze functie aan het meer
centraal gelegen Glover. Het stadje telde
vierhonderd inwoners.
Cracky (27) Koetsier uit Wichita.

gearresteerd was wilde Curly het goud voor zichzelf
maar hij werd tegengehouden door Kirchner en
Hudson. Het goud, dat bij de Pechvogel verborgen
was, werd bemachtigd door Percy Fitzgerald en
belandde in het sheriffkantoor van Lorenzo Valley.
Bij de bezetting hiervan werd Curly gearresteerd.
Dack, Harry (3) Jongen uit Canon-city die met zijn
vriend John Newland jr. en enkele anderen op zoek
ging naar de verborgen toegang van de
Mosquitovallei, waarbij zij gevangen genomen
werden.

Cramp, George (33.2†) Misdadiger uit Sterwood.
Zat twaalf jaar gevangen in Bleed. Hij verraadde Jif
Henson die een ontsnappingspoging voorbereidde.
Henson volgde hem later naar Sterwood. Hier
schoot hij Cramp dood.

Dale, Frank (1) Cowboy in dienst van de W-ranch.
Hielp bij het verijdelen van een veediefstal.

Cramp, mrs. (33.2) Vrouw van George Cramp.

Dampeur (28) Commandant van het regiment der
Mississippi-Duivels. Hij vocht in de Civil War aan
de kant van de Zuidelijken en boekte vele
overwinningen. Tijdens de laatste slag tegen
Noordelijke troepen raakte hij dodelijk gewond. Op
zijn sterfbed vertelde hij zijn dochter Louise dat de
oorlog fout was en vroeg hij haar zijn fouten goed
te maken.

Creeby (27) Deputy van sheriff Wistler van
Wichita.
Crimsbyladyron (30) Dorpje tussen Middleton en
Lansdon.
Cripple-bos (22) Bos in de buurt van Fallon en
Hourglass.
Crofling, mr. (30.1) Eigenaar van het Memphishotel.
Cross (6) Cowboy van de Triangle en handlanger
van Blizzard Cockspun.
Crossking (33) Handlanger en 'personeelschef' van
Henswood.
Crosstree (3) Stad met een postkoetsverbinding
met Canon-city.

Dallas (33) Stad in Texas. De stad werd gesticht in
1841.

Dampeur, Louise (28) Dochter van generaal
Dampeur, commandant van het regiment van de
Mississippi-Duivels, en eigenaresse van de
Dampeur-ranch. Ze was verloofd met Geoffrey, de
gouverneur van Louisiana en hielp Bob Stanhope
en Witte Veder bij het oprollen van de
Broederschap van de Mississippi-Duivels.
Dampeur-ranch (28) Ranch in de buurt van Baton
Rouge. Eigendom van Louise Dampeur.
Dan (10) Eigenaar van "De gouden Adelaar" in
Pinetree.
Daniëls (9) Korporaal uit het leger. Was de leider
van een patrouille die in het reservaat van de
Meghalla's op verkenning ging en daar slaags
raakte met de Indianen. Hij werd met zijn patrouille
gevangen genomen, maar door Witte Veder en twee
verkenners bevrijd.

Crowby, Bif (16) Schaapherder die als leider
optrad bij het bezetten van de Half-Moon ranch.
Nadat de Half-Moon ranch ontzet was werd hij
samen met Rank Goffley gevangen genomen. Zij
wisten te ontsnappen maar werden samen met
Bryan Vandijke door sheriff Grisley gevangen
genomen. Deze kon echter niks tegen Crowby en de
anderen doen.

Darky (21) Paard van Jim. Dankte zijn naam aan
zijn zwarte kleur.

Crown (33) Grondhandelaar uit Texas.

Darren (22) Tekenaar van de "Sam Peony-bridge".

Curly, Smily (20) Gouddief. Werkte met Red Scott
samen. Vluchtte samen met Scott nadat de
samenwerking Walt Kirchner, Dok Hudson en
Steve Bloody was verbroken. Nadat Red in Anacua

Darwin (4) Boekhouder bij een
spoorwegmaatschappij. Hij werd overvallen door
mannen van Warton terwijl hij de arbeiderslonen
van de bank in Dorwan vervoerde.

David (8) Volgeling van Jones en helper bij de
treinovervallen.
Dawn (33) Katoenplanter uit de omgeving van
Juestown.
Dawson (2) Lid van de bende van Bickly. Luisterde
het gesprek af tussen Bernard Boyle en Alan
Stunner.
Dead Town (19) Verlaten goudzoekersdorp in de
buurt van Lorenzo Valley. Werd bewoond door een
bende paardendieven onder leiding van Buck. De
stad ging in vlammen op nadat deze belegerd was
door Bob Stanhope en Witte Veder, en
verschillende ranchers uit de omgeving van
Lorenzo Valley en hun cowboys.
Deck, Bill (13) Leider van de Broederschap van het
Grijze Veulen. Na het oprollen van de
Broederschap slaagde hij erin te ontsnappen en hij
vluchtte naar Augura. Daar werd hij, samen met
Bullfighter en Hoodwink, door Bob Stanhope
gearresteerd.
Deeprivervallei (10) Vallei in de buurt van
Pinetree.
Delmonteque (26) Bijnaam van Haywood.
Dennis, Herbert (14) Neef van Tobi Thomson en
zijn enige erfgenaam. Hij kreeg de Half Moonranch nadat Warton het testament van Thomson
verduisterd had. Dennis ontsloeg het personeel en
nam een aantal bandieten, onder leiding van Harry
Fret aan. Hij stuurde ze achter Bob Stanhope aan,
nadat deze naar de Kapelrots ging om Lew Brook te
zoeken. Dennis werd door Warton neergeschoten en
zwaar gewond en getuigde tegen hem in de
rechtszaak.
Dent, mr. (6, 8) Advocaat in Bevercreek.
Denver (31.2) Hoofdstad van de Amerikaanse staat
Colorado.
Derk (19) Onderaanvoerder van de bende van
Buck.
Devil Jack (1†) Bandiet uit de omgeving van
Mining-Valley. Werkte samen met Fred Moulders
bij de veediefstal op de W-ranch en in diens bende
van Red Wolf. Werd bij een overval op een
postkoets door het mes van Knife-Bill getroffen en
overleed hierdoor.
Devil's Rock (2) (Duivelsrots) Rots op een dagreis
ten westen van Mining-Valley.

Diamond (3) Ranch in de buurt van Canon-city.
Diamond-Eight (17) Ranch in de buurt van
Bevercreek. Eigendom van Eric Togor. Op het
gebied van de ranch stond Bad Man's hut.
Dick (2) Cowboy in dienst van de S-ranch.
Dick (4) Jongen uit Dorwan die op veertienjarige
leeftijd Ann Stanhope hielp bij het bevrijden van
Witte Veder uit het huis van Warton.
Dick (18) Cowboy van ranch in de buurt van
Mining-Valley en de S-ranch.
Dick (19) Cowboy van de Half-Moon ranch.
Dick (26) Cowboy van een ranch in de omgeving
van Mining-Valley.
Dick (27) Handlanger van Lew Lawton. Nam
samen met Russ Nat Lenton en Matuna gevangen.
Werd door Bob Stanhope uit het cowboyhuis van
de 'Two Hills' gehaald en aan sheriff Wistler
uitgeleverd.
Dick (33) Voorman van de Silverstar-ranch.
Handlanger van Warnven.
Diego (23) Handlanger van Bugatta.
Digger, Jack the (9) Echte naam onbekend. Ruilde
door Jones geleverde wapens met de Meghalla's
voor goud. Hij leverde ook een groep
mijningenieurs over aan deze stam. Hij werd door
Bob Stanhope gevangen genomen.
Dikke Lubby (30) Goudzoeker. Vestigde zich
samen met County en Marn in een blokhut in de
buurt van Lansdon. Later voegde François zich bij
hun, al bleef hij in de ranch van Froulding wonen.
Met zijn vieren probeerden zij de buit van de bende
van Borton te bemachtigen. Bij een aanval op de
blokhut door deze bende raakte Lubby gewond. Hij
werd later neergestoken door Earl maar overleefde
deze aanslag.
Doc (4) Leider van de cowboys van Grove. Werd
door Bob Stanhope gearresteerd en in MiningValley gevangen gezet. Twee pogingen werden
ondernomen om hem te bevrijden. De tweede lukte,
maar op weg naar de Half-Moon liepen hij en zijn
bevrijders in de armen van de cowboys van de Sranch onder leiding van Jim en pater O'Brien, door
wie ze gearresteerd werden en in Dorwan
opgesloten.
Dodend Kruid (26) Zeer giftige plant.

Domingo (23) Handlanger van Bugatta.
Domme Ed (26) Bijnaam van Ed Carlile.
Dooper (7) Bijnaam van Buff Cooper.
Dorstige Man-beek (26) Beek in Arizona, bij de
Mexicaanse grens. Het was de belangrijkste
watervoorziening van Hampton en werd vergiftigd
door Haywood.
Dorwan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.1, 14, 15, 16,
16.1, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 31, 31.2, 32)
Stad en district in Arizona. De stad werd belangrijk
na de aanleg van een spoorlijn. Het politieapparaat
van de stad werd jarenlang geleidt door sheriff
Grisley.

Drug, Beau (6) Inwoner van Bevercreek. Lid van
de posse van sheriff Ralph Cornell. Bij de aanval op
het kamp bij de Aldarberg raakte hij gewond.
Drummer, Jack (2) Cowboy. Werd door Bob
Stanhope ooit gered uit een op hol geslagen kudde
koeien. De ranch waar hij werkte lag iets ten westen
van Dorwan. Hij hielp Witte Veder bij het zoeken
naar de bende van Bickly.
Duffer (9) Vertegenwoordiger van de
wapensmokkelaars uit San Francisco. Komt bij
Edward Jones op bezoek nadat Jack the Digger van
de door hem vervoerde wapens was beroofd.
Duivelsberg (12.1) Berg in de buurt van MiningValley.

Dorwan Nieuws, Het (4) Plaatselijk krantje uit
Dorwan.

Duivelsdal (22) Gevaarlijk dal in de buurt van
Gavin.

Double C-ranch (26) Ranch in de buurt van
Hampston. Vroeger als de C-ranch eigendom van
Carlile. Hij veranderde de naam in Double C omdat
hij hoopte dat zijn beide zoons Pete en Ed de ranch
zouden overnemen. Haywood gebruikte de ranch
als centrum van zijn misdadige activiteiten.
Gedurende deze periode was de ranch bekend als
'de Spookranch'. Pete stak de ranch in brand toen de
bende van Haywood zich schuil hield in het
ranchgebouw.

Duncan (1) Bandiet. Kwam naar Mining Valley en
werd daar gearresteerd door Bob Stanhope. De
precieze reden is niet bekend, maar mogelijk had
het iets te maken met Indianen.

Double Cross-ranch (3, 5, 7, 8°, 10, 26) Ranch in
de buurt van Canon-city (waarschijnlijk ten oosten
daarvan) De ranch is eigendom van Newland.
Double Fork ranch (16) Ranch in de buurt van
Mining-Valley. Eigendom van Jefferey Tibbers.
Double W-ranch (25) Ranch in de buurt van
Mining-Valley, grenzend aan de S-ranch.

Duncler (1) Handlanger van Fred Moulders.
Eagle (31.1) Advocaat in Hammerston. Chanteerde
Tom Landoon en probeerde de Silver-ranch in
handen te krijgen. Hij moest samen met Turming
vluchten nadat hij door sheriff Dean Feether op
heterdaad betrapt was. Ze slaagden erin Feether en
diens deputy Hank af te schudden maar werden
gearresteerd door Bob Stanhope en Witte Veder.
Eagle (33) Handlanger van Henswood.
Earl (30) Handlanger van Borton. Stak Dikke
Lubby neer. Werd in Ammelstunt door Bob
Stanhope, Witte Veder en de sheriff van Lansdon
gearresteerd.

Dozorrez (15) Bijnaam van Don Mantora.
Earning (33) Barbier uit Mining-Valley.
Dragón de Oro, el (15) Hotel in Zacatecas.
Drauwning (29†) Rancher uit de Edmond-valley.
Weduwnaar. Werd door Adam Cleveridge, alias
Hank Trewin vermoord.
Drie Lantaarns, de (32.1) Eethuis in Trusty.
Eigendom van mr. Wheebobble.
Droge Meer (28) Uitgedroogd meer langs de
Mississippi, een uur rijden ten noorden van Baton
Rouge. Het meer door kolonel Hampston gebruikt
om als kamp voor zijn rebellenleger.

Eastborn (17) Stad in Arizona en zetel van marshal
Clifford.
Echodal (25) Dal in de buurt van Calamayor,
genoemd vanwege de vele echo's die het
voortbracht. Het versterkte ook het geluid van het
blaffende zand, waardoor het tot in Calamayor
hoorbaar was.
Ed (32) Cowboy van de C-ranch.

Edmond-valley (29) Vallei in de Amerikaanse
staat Californië, nabij Longtown. De grond was een
tijd in handen van de familie Cleveridge tot deze
door één van hen verspeelt werd. De grond kwam
daarna in handen van verschillende ranchers. Adam
Cleveridge probeerde op illegale wijze de vallei
weer in handen te krijgen. Nadat hij door Bob
Stanhope, alias Arendsoog, gearresteerd was werd
de vallei omgedoopt tot Arendsoog-valley.
Eerste Bar, de (20) Bar in Anacua, eigendom van
Antonio.
El Paso (5, 33) Stad in Texas, vlakbij het
drielandenpunt met Nieuw-Mexico en Mexico.
El Salvador (25) Land in Midden-Amerika,
grenzend aan Guatemala en Honduras en liggend
aan de Stille Oceaan. El Salvador was een kolonie
van Spanje, tot het in 1821 onafhankelijk werd. In
1823 ging het land op in de "Verenigde Staten van
Centraal-Amerika" en land dat tot 1838 bestond.
Hierna werd El Salvador weer onafhankelijk. Van
1896 tot 1898 was het land deel van de "Republiek
van Centraal-Amerika". De hoofdstad is San
Salvador.
El Sombrero (31) Berg met de vorm van een
bolhoed in het Burro-gebergte.
Elandheuvels (12) Heuvels tussen de
Blackwaterpost en de Westlakepost.
Elkton (30.1) Bandiet. Probeerde samen met
Mormon, Bockman en Leffer het goud van Thomas
Paton te pakken te krijgen. Hij en zijn handlangers
werden door Bob Stanhope en Witte Veder
gearresteerd en aan de sheriff van Memphis-City
uitgeleverd.

Esserwhile (31.1) Dorp ten oosten van
Hammerston.
Eureka (33) Politieboot.
Europa (26) Werelddeel.
Evans (9) Sergeant uit het leger. Werd door
commandant Nelson van fort Blue-Hill naar de
Meghalla's gestuurd om naar wapens te zoeken
maar keerde onverichterzake terug. Werd later ook
met kapitein Hornut meegestuurd om de opstand
van de Meghalla's te bedwingen.
Evans (22) Veehandelaar en -transporteur en
paardenfokker. Zijn handel werd bedreigd door een
mogelijk station voor Hourglass en hij probeerde de
bouw van de brug die hiervoor moest zorgen te
saboteren. Hiervoor liet hij eerst de burgemeester
en de sheriff van Fallon verdwijnen, waarna hij zelf
burgemeester werd en Chuck als sheriff aanstelde.
Hij deed mee aan een overval op de trein uit San
Diego, maar vluchtte naar zijn ranch. Hier werd hij
door Bob Stanhope en Witte Veder gevangen
genomen.
Evans, mrs. (2) Hotelhoudster in Dorwan.
Evanstown (21) Stad in Kansas, op vier uur reizen
van Salina.
Everton (7) Rancher. Eigenaar van de Sunshineranch.
Fabio (25) Handlanger van Pedro en van Vaca.
Fallon (22) Stad in Californië, in de buurt van
Hourglass.

Endine (27) Dorpje in de buurt van Wichita.

Faraway (8) Handlanger van Con Highway en
onderaanvoerder van diens bende.

Endler (28) Soldaat uit het rebellenleger van
kolonel Hampston.

Faringdon (27) Dorpje ten westen van Wichita.

Engeland (1, 2, 9, 25) Land in Europa.

Farr (26) Handlanger van Haywood.

Engelenpunt (23) Verraderlijk gedeelte van de Rio
Grande.

Farrel, Dick (3) Rancher uit Canon-city. Zijn ranch
werd overgenomen door mr. Brownsand.

Errol (32) Cowboy van de C-ranch.

Farthington (32) Klein dorpje. Belangrijk
geworden nadat de Arizona spoorwegmaatschappij
het dorp tot knooppunt van verschillende
spoorlijnen maakte.

Esherecourt (33) Katoenplanter uit Texas.
Esperanza (10) Mexicaanse kroeg in Pinetree.

Feether, Dean (31.1) Sheriff van Hammerston.

Felanits (23) Stad aan de Rio Grande. Stond
bekend als de 'stad van de verdwenen cowboys',
n.a.v. de verschillende verdwijningen die aan Jaime
te wijten waren.
Fernandez (11) Spion voor Stef Harridon en
kolonel Gonzalez in Lorenzo Valley.

grond in de buurt van Canon-city in handen te
krijgen. Hij werd samen met zijn broer door Bob
Stanhope en Witte Veder gearresteerd.
Flammion-ranch (7) Ranch van de John en Kid
Flammion, werd later opgekocht door Buff Cooper.

Fernandez (25) Dokter van Calamayor.

Flash (27) Paard van Lew Lawton. Hij leende het
uit aan Nat Lenton voor de rodeo.

Fernando (8) Hulpje van José Quantrello.

Flown (32) Sheriff van Humphry.

Ferrer (21) Rancher uit de omgeving van
Evanstown en aandeelhouder in de Kansas Oil
Company totdat hij zijn aandelen verkocht aan
Harrison.

Flyburn (24) Luitenant uit het leger. Werd
aangesteld om de vrede tussen de Tula's en de
Jicarilla's te bewaren. Bij het sterfbed van Kiwuga
hoorde hij over de schat der Tula's, die op het
terrein van de S-ranch verborgen zou zijn. Hij
dwong Gardian een eigendomsbewijs van het
gebied te vervaardigen en ging graven in het dal
waar de schat lag. Door het eigendomsbewijs werd
hij met rust gelaten totdat Bob Stanhope, de
eigenaar van de S-ranch, achter zijn ware identiteit
kwam. Flyburn had de schat ondertussen al
gevonden en was op weg naar Colorado. Onderweg
werd hij door Stanhope, diens zus Ann, die hij zelf
ontvoerd maar vrijgelaten had, en Witte Veder
gearresteerd.

Fitzgerald, Percy (20) Vertrok op jonge leeftijd
naar het westen. Nadat hij door Bob Stanhope en
Crosby Potter gered werd van een vechtpartij
besloot hij goudzoeker te worden. Hij werkte een
tijdje samen met Potter totdat deze naar Mexico
vertrok. Niet veel later vond Fitzgerald goud en
startte daarmee een kleine goldrush die tot de
stichting van Goldtown leidde. Hij werd door Red
Scott en Slimy Curly beroofd waarbij hij zwaar
gewond raakte. Hij bleef enige tijd in het
ziekenhuis. Nadat hij hoorde dat Stanhope en Witte
Veder achter Scott en Curly aanzaten volgde hij hen
en redde ze nadat ze slaags geraakt waren met Walt
Kirchner, Dok Hudson en Steve Bloody. Later
ontmoette hij Potter weer in Anacua en kreeg hij
met zijn hulp, en die van Stanhope en Witte Veder
zijn goud terug. Hij werd op verdenking van
gouddiefstal door sheriff Colinan gearresteerd.
Kirchner, Hudson, Scott en Curly bezetten later de
gevangenis. Hierbij wist Fitzgerald te ontsnappen
en de schurken, zij het weer met hulp van Stanhope,
gevangen te nemen. Hierna begon hij de Gold
Farm.
Flame (22) Burgemeester van Hourglass. Hij
besloot de Sam Peony-bridge te bouwen. Hij werd
ontvoerd door zijn rechterhand Brown en op de
ranch van Evans gevangen gezet. Hij werd bevrijd
door Bob Stanhope, Witte Veder en Gene.
Flammion, John (7) Rancher. Oudere broer van
Kid Flammion. Samen verkochten zij hun
Flammion-ranch aan Buff Cooper. Zij hielpen
Cooper en Stanley Grove bij hun pogingen de
grond in de buurt van Canon-city in handen te
krijgen. Hij werd samen met zijn broer door Bob
Stanhope en Witte Veder gearresteerd.
Flammion, Kid (7) Rancher. Jongere broer van
John Flammion. Samen verkochten zij hun
Flammion-ranch aan Buff Cooper. Zij hielpen
Cooper en Stanley Grove bij hun pogingen de

Flying-R (19) Ranch in de omgeving van Lorenzo
Valley.
Fock (7) Bijnaam van Stanley Grove.
Focks Handelmaatschappij (7) Maatschappij die
zich bezig hield met de handel in grond. Opgericht
door Stanley Grove met een hoofdkantoor in San
Francisco en een bijkantoor in Palmida.
Foenix (7) Zie Phoenix.
Fort Early (32) Militair fort ten westen van
Humphry.
Fort Smith (12) Stad.
Fort Worth (33) Stad in Texas. De stad werd in
1849 gesticht als een militair bolwerk.
Forthing (32.1) Stad in Texas. Per spoor met
Houston verbonden.
Four Stars Ranch (21) Ranch van Marble, drie uur
reizen ten noorden van Evanstown.
François (30) Goudzoeker. Vestigde zich in de
verlaten ranch van Froulding bij Lansdon. Hij was
Dikke Lubby, County en Marn behulpzaam bij het

zoeken naar goud. Hij kreeg in zijn woning
gezelschap van de bende van Borton. Hij ontdekte
hun buit en groef samen met zijn vrienden een gang
tot aan de grot waar deze zich bevond. Nadat
County en Marn door Borton's bende gedood
werden, liep François over. Hoewel hij niet wist
waar de buit verstopt was, wist hij dat County een
schets gemaakt had van de bergplaats. Hij vond
deze schets maar werd door de schurken
neergeslagen voor hij de buit kon vinden. Hij werd
later door Bob Stanhope en Witte Veder in de ranch
gevonden en aan de sheriff uitgeleverd.
Frank (20) Inwoner van Lorenzo Valley.

Freetown (33) Stad in Texas, tussen El Paso en
Houston.
Freight (32) Cowboy en handlanger van Earl
Johnson.
Fret, Harry (14) Handlanger van Warton en
voorman van de Half-Moon ranch onder Herbert
Dennis. Vertrok met een troep bandieten naar de
Kapelrots om Lew Brook te zoeken. Onderweg
ontvoerde hij Ann Stanhope en Peggy Thomson.
Hij en zijn troep werden gearresteerd door Bob
Stanhope en Witte Veder en in Dorwan opgesloten.

Frank (22) Voorman van Sam Peony.

Frewler (31.2) Voerman en vrachtrijder uit Pueblo.
Werkte samen met Green.

Frank (22) Handlanger van Evans.

Frost (14) Handlanger van Harry Fret.

Frank (24) Cowboy van de S-ranch. Werd door
luitenant Flyburn, alias Warson, neergeschoten.

Froulding (30) Overleden rancher uit de omgeving
van Lansdon.

Frank (30) Bijnaam van François.

Frowler, Mary (29) Vrouw van Tom Frowler.

Franklin, Elisa (25) Geboren in Calamayor, El
Salvador als Elisa Bernadó. Zij ontmoette haar
man, mr. Franklin, toen deze door El Salvador
reisde, op zoek naar goud. Zij vestigden zich op een
ranch in de buurt van Mining-Valley. Na het
overlijden van haar man wilde zij weer terug naar
Calamayor, maar door de onveilige situatie daar (de
stad werd bedreigd door 'de bende van het blaffende
zand' van señor Todoli Marco) werd haar dit door
haar zussen Nuri en Antonia afgeraden. Elisa zocht
hulp bij Bob Stanhope, die haar samen met Witte
Veder begeleidde naar El Salvador, en het stadje
bevrijdde van 'de bende van het blaffende zand'.

Frowler, Tom (29) Rancher uit de Edmond-valley.
Werd door Adam Cleveridge, alias Hank Trewin
gedwongen naar Nevada te vertrekken. Na de
arrestatie van Cleveridge keerden hij en zijn gezin
weer terug naar de vallei.

Franklin, mr. (25) Man van Elisa Franklin, die hij
als goudzoeker in El Salvador ontmoette.

Galymore (30.1) Schooljuffrouw uit MemphisCity.

Frankrijk (26, 28, 29, 30, 33) Land in WestEuropa.

Gambler (33) Handlanger van Warnven.

Gallau, Sam (11, 12.1) Jonge rancher uit de
omgeving van Lorenzo Valley. Eigenaar van de
Santa Maria-ranch.
Galveston (33) Stad aan Texas. Galveston ligt aan
de Golf van Mexico.

Gardener-berg (31) Berg in Arizona.
Fred (21) Voorman van de Four Stars Ranch.
Fred (24) Handlanger van Warson.
Fred (26) Cowboy van een ranch in de omgeving
van Mining-Valley.
Fred (28) Soldaat uit het rebellenleger van kolonel
Hampston.
Free (32†) Jonge man uit Dorwan. Overleed
onverwacht.

Gardian (24) Hulpje van Henderson. Vervalsde
voor Warson een eigendomsbewijs van een deel
van het gebied waarop de S-ranch lag.
Gavin (22) Dorpje, ergens tussen Hourglass en
Mining-Valley.
Geest van de Eenzame Wolf, de (12†, 13)
Krankzinnige man, die door Bingham Westlake
gebruikt werd om de Blackwaterpost in handen te
krijgen. Hij vermoordde hiervoor enkele indianen.
Van de andere indianen kreeg hij zijn naam. Tijdens
een gevecht met de beheerder van de

Blackwaterpost, Bob Stanhope, kwam hij ten val en
overleed.
Geheime Dienst (15, 28) Inlichtingendienst van de
Verenigde Staten.
Gelijkrichter, de (2) Bijnaam van Bernard Boyle.
Gemaskerde Ruiter, de (18) Bijnaam van Pedro
Savandra.
Gene (22) Staljongen en zoon van de burgemeester
van Fallon. Hij hielp Bob Stanhope en Witte Veder
bij het ontmaskeren van Evans en daarmee bij het
bevrijden van zijn vader.
Gene (33) Handlanger van Henswood. Bewaker
van diens vesting Heresford.
Geoffrey (28) Gouverneur van Louisiana. Hij vroeg
Bob Stanhope, alias Arendsoog, om hulp tegen de
Broederschap van de Mississippi-Duivels. Hij was
verloofd met Louise Dampeur.
Georston (33) Stad in Texas.
Georston Telegraaf (33) Plaatselijke krant uit
Georston.
Gerona (25) Plaats in El Salvador, ten noorden van
Calamayor.
Geros (23) Handlanger van Jaime.

bemachtigen. Hij zette de schaapherders op tegen
de al gevestigde veeboeren in de omgeving met als
bedoeling een bloedige strijd uit te lokken die een
groot aantal schapen het leven zou kosten. Zijn
plannen werden voorkomen door Bob Stanhope,
één van de ranchers, en Mat Stoke, een
schaapherder.
Gold Farm (20) Ranch van Percy Fitzgerald.
Golddigger, the (19) Belangrijke saloon in
Lorenzo Valley.
Golden Cross (13) Ranch van Breck in het Walshdistrict.
Golden Finger-ranch (31) Ranch van Greiston
nabij Treetown. Hij kocht de grond en het gebouw
van mr. Holden. Het gebouw ging in vlammen op
bij een aanval door de Arbazars.
Goldtown (20) Goudzoekersplaats op twee
dagreizen afstand van Mining-Valley. De stad werd
gebouwd nadat Percy Fitzgerald goud gevonden
had.
Golf van Californië (25) Zee van de Stille Oceaan,
die het schiereiland Neder-Californië van het
Mexicaanse vasteland scheidt.
Golf van Mexico (33) Zee in Noord-Amerika. De
Golf van Mexico wordt begrensd door de
Verenigde Staten, Mexico en Cuba.

Geyst (29) Rancher uit de Edmond-valley.

Gomby, mrs. (32.1) Vrouw. Zat in Greanstown
Hotel te kaarten.

Gila-rivier (25, 29) Rivier die in Nieuw-Mexico
ontspringt, vervolgens door Arizona stroomt en bij
Yuma uitmondt in de Colorado-rivier.

Gonza, Colombo (18) Hoofdconducteur uit
Chihuahua.

Gladys (31) Dorpje in Arizona, tegen de westelijke
helling van de Gardener-berg.
Globe (33.1) Stad in het zuiden van Arizona. Rond
1875 gesticht als mijndorp.

Gonzalez (11, 15, 19) Kolonel van het Mexicaanse
leger. Garnizoenscommandant van Valudez. Was
voor Valudez een dictator. Hij smokkelde opium
over de grens naar Stef Harridon, van wie hij vee
terugkreeg. Hij werd door Bob Stanhope
gearresteerd en naar de Verenigde Staten
overgebracht.

Glorie van Fallon, de (22) Eethuis in Fallon.
Glover (31) Stad in het midden van het district
Chieflaw. Werd door John Norman tot hoofdstad
van het district verheven. Daarnaast kreeg de stad
een spoorverbinding met Phoenix.
Goffley, Rank (16) Leider van de schaapherders
die zich willen vestigen in de buurt van MiningValley en Dorwan. Hij werkte samen met Bryan
Vandijke om die grond voor henzelf te

Goodwin, mr. (33) Katoenplanter. Eigenaar van de
Santa Cecilia-plantage. Moest onder druk van Eagle
zijn oogst aan Henswood verkopen.
Goofy (19) Cowboy van de S-ranch.
Gordon, Ed (33) Handlanger van Henswood. Broer
van Hank Gordon.

Gordon, Hank (33) Handlanger van Henswood.
Broer van Ed Gordon.

Greening (32) Rancher. Buurman van Earl
Johnson. Werd door Johnson weggepest.

Gouden Adelaar, de (10) Saloon in Pinetree.
Eigendom van Dan.

Greenwood (31.1) Dorp ten noordwesten van
Kielston.

Gouden Paard, het (5) Saloon in Lorenzo Valley.

Greham, Lord Percy (9) Engels edelman en
ingenieur. Kwam naar de Verenigde Staten door
gebrek aan werk in Engeland. Hij was deel van een
groep ingenieurs die vanuit New York naar het
westen werd gezonden om daar bodemonderzoek te
doen. In de buurt van het reservaat van de
Meghalla's werd hij door deze stam gevangen
genomen. Hij werd door Bob Stanhope en Witte
Veder bevrijd. In de overtuiging dat het allemaal
wel los zou lopen met de Meghalla's vertrok hij
weer in de richting van het reservaat. Hij hielp Jack
the Digger bij het gevangen nemen van Stanhope,
in de overtuiging dat deze een struikrover was. Hij
werd door Jack uitgeleverd aan de Meghalla's en
weer door Stanhope bevrijd. Hierdoor nog steeds
niet overtuigd diende Greham een aanklacht bij
kapitein Hornut. Hij ging hierbij zover dat hij
Hornut beledigde en werd gearresteerd.

Gould (14) Handlanger van Harry Fret.
Grams (32.1) Eigenaar van het Greanstown Hotel.
Grand (32) Majoor uit het leger.
Garnizoenscommandant van Fort Early.
Grandster (30) Grensstad in de Verenigde Staten.
Grandstone (32) Familie in Dorwan. Heeft ruzie
met de familie Wead.
Grazioso, Don (23) Eigenaar van een grote
scheepswerf aan de Rio Grande in Felanits. Hij
bouwde zijn scheepswerf op met gestolen geld. Zijn
voorman Jaime kwam hier achter en chanteerde
hem. Tweeëndertig jaar na de diefstal, Don
Grazioso had het geld inmiddels al terugbetaald,
kwam Jaime met het plan om een raderboot te
bouwen om een aantal banken te overvallen. Don
Grazioso weigerde mee te werken en verraadde het
plan aan sheriff Ancola toen deze hem samen met
Bob Stanhope en Witte Veder opzocht.
Greanstown (32.1) Stad in Texas.
Greanstown Hotel (32.1) Hotel in Greanstown.
Green (5) Luitenant uit de bende van de Blauwe
Bergen. Werd door Bob Stanhope gevangen
genomen toen hij hem bespioneerde.
Green (29) Rancher uit de Edmond-valley. Werd
door Adam Cleveridge, alias Hank Trewin
gedwongen naar Nevada te vertrekken. Na de
arrestatie van Cleveridge keerden hij en zijn gezin
weer terug naar de vallei.
Green (31.2) Voerman en vrachtrijder uit Pueblo.
Werkte samen met Frewler.
Green (33) Wolkoper uit Texas.
Green (33.1) Klerk bij de bank van Manster in
Lock City.
Green-beek (31.1) Zijrivier van de Rode rivier.

Greiston (31†) Bendeleider. Was voornamelijk
actief in Mexico tot de grond hem te heet onder de
voeten werd. Hij vestigde zich op de Golden
Finger-ranch, nabij Treetown. Zijn bende pleegde
bankovervallen en smokkelde goud. Nadat hij het
beeld van Arbaz gestolen had werd hij aangevallen
door de Arbazars. Hierbij ging de Golden Finger in
vlammen op. Greiston vluchtte, maar bij een
overval door de Arbazars op een ranch waar hij zich
schuilhield werd hij door een kogel getroffen en
overleed.
Greytown (31.1) Stad ten noorden van Wiscouty.
Grijze Beer (1) Opperhoofd van een indianendorp
in de buurt van Mining-Valley
Grijze hengst, de (19†, 22) Vermoedelijk een uit
het circus ontsnapt paard. 'Stal' paarden bij ranches
door de hekken van de corrals stuk te trappen. Na
een klopjacht door Bob Stanhope en Witte Veder,
samen met cowboys van de ranches in de omgeving
van Lorenzo Valley, stortte de grijze hengst in een
kloof en kwam dodelijk ten val.
Grisley (1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 10°, 12.1°, 14°, 15°, 16,
16.1°, 17°, 19, 20, 24°, 27, 32) Sheriff van Dorwan.
Getrouwd met mrs. Grisley.
Grisley, mrs. (32) Vrouw van sheriff Grisley van
Dorwan.

Groene Kreek (32) Rivier op het land van Earl
Johnson, in de omgeving van Humphry.

Gummys (31) District in Arizona, ten oosten van
Chieflaw. Treetown lag in dit district.

Groot Hotel voor Lansdon en omgeving (30)
Hotel in Lansdon.

Haciënda de la Perla Negra (15) (Ranch van de
Zwarte Parel) Ranch van Don Juan Cortera, in de
buurt van Valudez.

Gross (13) Directeur van de Nationale Bank van
Augura. Lid van het syndicaat dat de Broederschap
van het Grijze Veulen opdracht gaf de ranchers uit
het Walsh-district te verjagen. Hij werd op
klaarlichte dag door Bob Stanhope uit Hotel North
ontvoerd en aan de sheriff van Augura uitgeleverd.
Grove, Stanley (4, 6, 7†, 14) Rancher en eigenaar
van de Half-Moon ranch. Wilde een spoorlijn over
richting Dorwan, deze zou over zijn land gaan, en
huurde daarom een bende schurken in om de
omgeving van Mining-Valley onveilig te maken.
Later werkte hij samen met de advocaat Warton en
probeerden ze ook nog het land van de kleine
boeren bij Dorwan in handen te krijgen omdat deze
veel waard zouden worden. Dit werd voorkomen
door Bob Stanhope, alias Arendsoog, Groves
buurman. Deze kocht de ranches op en arresteerde
Grove.
Hij werd op parool vrijgelaten en verdween. Hij
zette als mr. Fock Focks Handelmaatschappij.
Samen met Buff Cooper legde hij de White
Watercreek om zodat de grond in de buurt van
Canon-city waardeloos werd en hij die op kon
kopen. Bij het terugleiden van de rivier verdedigde
hij de dam maar werd door het water meegesleurd.
Hij werd gered door Bob Stanhope en diens paard
Lightfeet maar had vele inwendige kneuzingen
opgelopen. Zijn einde naderde en hij kreeg spijt van
zijn daden. Hij vroeg Stanhope zijn daden terug te
draaien. Nadat deze had toegestemd overleed
Grove. Na zijn dood werd de Half Moon-ranch
verkocht aan Tobi Thomson.
Grow (31) Dorp in het uiterste westen van het
district Chieflaw.
Guamuda (33.1) Stad met een belangrijke
veemarkt in het noorden van Mexico, bij de grens
met Arizona.
Guatemala (15) Mexicaans generaal en
opstandeling.
Guaymas (25) Mexicaanse havenstad aan de Golf
van Californië.
Guerta (18) Stad in het noorden van Mexico, even
ten zuiden van Valudez.
Guillermo (15) Herder uit de omgeving van
Zacatecas. Handlanger van Don Mantora.

Hadish, George (32.1) Zoon van Jim Hadish en
Loulou. Net als zijn vader kwam hij op het
criminele pad. Na het overlijden van Harry
Woodson deed hij zich voor als Micheal Woodson
en eiste de ranch op. De rechter stelde hem in het
gelijk, op basis van een door notaris Marren
vervalst testament. Tijdens een ruzie met zijn vader
schoot hij deze dood. Ook Marren werd door hem
vermoord toen deze een bekentenis wilde afleggen.
Hadish werd door de sheriff van Greanstown
gearresteerd.
Hadish, Jim (32.1†) Goudzoeker. Na een grote
vondst kocht hij een saloon in Hurst die hij tot
dansgelegenheid ombouwde. Hij trouwde met
Loulou, één van zijn danseresjes. Ze kregen een
zoon, George. In Houston kwam hij Hadish
aanraking met notaris Marren, die hij chanteerde en
volgde naar Greanstown. Na het overlijden van
Harry Woodson bedacht hij een plan om de ranch in
handen te krijgen. Hij presenteerde George als
Micheal Woodson. Hadish eiste echter een, voor
George, te groot aandeel, en George vermoorde
hem.
Hal (3) Voerman van de postkoets die van
Crosstree naar Canon-city reed, maar ook die een
lading goud van Canon-city naar Palmida
vervoerde. Bij het laatste transport werd hij
overvallen en ontvoerd door de bende van sheriff
Mirtle. Hij werd gevangen gehouden in de
Mosquitovallei en door Bob Stanhope bevrijdt.
Half-Moon ranch (4, 14, 16, 19) Ranch van
Stanley Grove ten oosten van Dorwan en in het
noorden grenzend aan de S-ranch. Na de dood van
Grove werd de ranch verkocht aan Tobi Thomson.
Na diens dood kwam deze onrechtmatig in handen
van Herbert Dennis. Nadat Thomsons testament
gevonden werd, werd zijn pleegdochter Peggy
Thomson eigenares van de ranch.
De ranch werd later bezet door een groep
schaapherders onder leiding van Bif Crowby, in
opdracht van Rank Goffley. De ranch werd ontzet
door Bob Stanhope en Witte Veder, samen met de
cowboys van de S-ranch en de schaapherder Mat
Stoke.
Halston (31.1) Cliënt van Eagle.
Hamilton, Fred (20) Helper van Bob Stanhope, de
hulpsheriff van Mining-Valley, in Goldtown.

Hammerston (31.1) Stad in de Verenigde Staten.
Hampston (28) Zoon van een negerin en een
blanke. Werd bij het leger afgewezen om zijn
afkomst. Hij werd daarna als kolonel Hampston
commandant van het rebellenleger van de
Broederschap van de Mississippi-Duivels. Hij had
het plan de Broederschap tijdens de revolutie in de
rug aan te vallen en vervolgens zelf de macht te
grijpen. Hampston werd door Bob Stanhope en
Witte Veder gevangen genomen in het kamp bij het
Droge Meer.
Hampton (26) Stad in Arizona in de buurt van de
Mexicaanse grens. Werd verlaten nadat de Dorstige
Man-beek, de belangrijkste watervoorziening van
de stad, vergiftigd was door Haywood. De
bewoners bouwden een nieuwe stad, NewHampton, vijftien mijl noordelijker.
Hamstead (31) Dorp in het oosten van het district
Chieflaw.
Hank (20) Deputy van sheriff Colinan van Lorenzo
Valley.
Hank (21) Cowboy van de Four Stars Ranch.
Hank (24) Cowboy van de S-ranch.
Hank (27) Deputy van sheriff Carling van
Shipston. Hij vertrouwde Nat Lenton en Matuna,
terecht, niet toen deze als Arendsoog en Witte
Veder een bezoek brachten aan de stad. Hij
achtervolgde ze en ontmoette onderweg de échte
Arendsoog, Bob Stanhope. Hij Stanhope
vervolgens bij het arresteren van Lenton en Matuna
en bij het verijdelen van de overval op de postkoets
van Wichita naar Kansas City door Chuck en zijn
handlangers.
Hank (30) Echtgenoot van Mary Hemdon en
schoonzoon van Archibald Hemdon. Op zijn
bruiloft werd hij door François neergeslagen nadat
hij deze in de bibliotheek van zijn schoonvader had
betrapt.

Harley (33.1†) Lid van de bende van Bad Bill.
Werd door Matura hiervan beschuldigd. Harley
schoot Matura neer. Sheriff Bosten van Meniz de la
Frontera arresteerde hem. Harley werd daarna in
zijn cel vermoord door de bende.
Harridon, Stef (11) Rancher en eigenaar van de
Santa Fé-ranch in de buurt van Lorenzo Valley. Hij
stal en smokkelde vee, in ruil voor opium, die hij
van kolonel Gonzalez geleverd kreeg. Hij werd
door Bob Stanhope en Witte Veder gevangen
genomen en aan de sheriff van Lorenzo Valley
uitgeleverd.
Harrison (21) Bankier uit Evanstown en
aandeelhouder van de Kansas Oil Company. Nadat
hij van Bennet hoorde dat het olieveld bij de Four
Stars Ranch zeer rijk was besloot hij Bennet te
ontvoeren en meer dan de helft van de aandelen in
handen te krijgen. Hij huurde hier Jim en Jef voor
in, die brand stichten bij de Four Stars. Hierdoor
daalden de aandelen in waarde en kon Harrison ze
kopen. Zij plannen werden verijdeld door Bob
Stanhope.
Harrison (28) Soldaat uit het rebellenleger van
kolonel Hampston.
Harry (6) Cowboy van de Triangle en handlanger
van Blizzard Cockspun.
Harry (32) Vrachtrijder uit Dorwan.
Harry (32.1) Handlanger van Micheal Woodson.
Harry (33) Inwoner van Wardone.
Harry (33) Handlanger van Henswood.
Hastings, Ben (16.1) Bandiet die bij het
overbrengen naar de gerechtsgevangenis ontsnapte.
Hij werd door Ann Stanhope weer gevangen
genomen.
Hatbrack, Booth (9) Rechter uit Moorestown.

Hank (31.1) Deputy van sheriff Dean Feether van
Hammerston.

Hawkins (22) Oude inwoner van Hourglass die af
en toe mensen met zijn bootje over 'Het Nauw'
zette.

Hank (32) Cowboy van de C-ranch. Hij was zeer
vaardig in het behandelen van gewonden.

Hayes (8) Hoofdconducteur.

Hankey, Pete (31) Salooneigenaar in Dorwan.
Hanky (19) Telegrambezorger uit Dorwan.
Hardon (33.2) Stad in de buurt van Sterwood.

Haywood (26) Acteur en misdadiger. Was lid van
'De reizende komedie' van Elsa Conners, wiens
halssnoer hij stal. Pete Carlile, een ander lid van de
toneelgroep, werd van de diefstal beschuldigd en
vertrok. Haywood volgde hem en dwong hem mee
te werken aan zijn misdadige plannen. Hij gebruikte

Pete's ranch, de Double C-ranch, als centrum van
zijn misdaden. Hij vergiftigde het water van de
Dorstige Man-beek, waardoor de bevolking van het
nabijgelegen Hampton ziek werd en vertrok.
Haywood stal en smokkelde vee de grens over. Hij
wilde nog één grote slag slaan en koos hiervoor het
vee van de S-ranch van Bob Stanhope. Die
vervoerde 30.000 stuks vee richting de Double C
maar dit werd hem door Haywood en zijn mannen
afgenomen en naar de Rancho Bella Vista in
Mexico vervoerd. Stanhope liet het hier niet bij
zitten en heroverde het vee. Haywood en zijn
handlangers overvielen hierna de bank van NewHampston en zorgden dat Stanhope de schuld
kreeg. Stanhope overtuigde de sheriff van zijn
onschuld en zette een val op voor Haywood. Het
plan werd door Ed Carlile verpest en Haywood
verschuilde zich in de Double C-ranch. Hier werden
hij en zijn handlangers door Stanhope en Witte
Veder, samen met enkele cowboys en inwoners van
New-Hampston gearresteerd.
Hazeltree, Jim (13) Rancher in het Walsh-district.
Hij speelde een belangrijke rol bij het oprollen van
de Broederschap van de Grijze Veulen, door Witte
Veder in zijn speurtocht bij te staan en één groep
van ranchers te leiden tijdens het beleg van de Rode
Adelaar.
Headen, Art (32) Winkelier uit Mining-Valley.
Headmans Kreek (33) Riviertje, twee mijl buiten
Austin.
Heandren-gebergte (32) Gebergte in Arizona.
Uitloper van het Colorado-gebergte.
Hearmyhotel (30) Hotel in Hearmytown.
Hearmytown (30) Stad in de Verenigde Staten.
Heddingworth (32) Stad in Arizona.
Hel van Faringdon (31.1) Woest gebied tussen
Greenwood en Ursulatown.
Hemdon, Archibald (30) Rancher uit Arizona en
vriend van Robert James Stanhope. Hij verhuisde
naar Middleton. Hij had twee dochters, Mary en
Liz.
Hemdon, Liz (30) Jongste dochter van Archibald
Hemdon.
Hemdon, Mary (30) Oudste dochter van Archibald
Hemdon. Trouwde met Hank.

Hemincourt (33.1) Stad in het zuiden van Arizona.
Per spoor met Tucson verbonden.
Hemmener, mr. (32.1) Directeur van de Bank voor
Greanstown en omstreken.
Henderson (32.1) Stad in Texas.
Henderson, John (24) Overleden ambtenaar van
de gemeente Dorwan. Vader van Henderson, die
zelf ook ambtenaar was.
Henry (21) Inwoner van Evanstown.
Henson, Jif (33.2) Misdadiger. Zat gevangen in
Bleed. Een ontsnappingspoging werd door George
Cramp verraden. Hij zon op wraak en volgde
Cramp naar Sterwood. Hij nam een baantje als
deputy. Op een avond schoot hij Cramp neer, de
schuld in de schoenen van Ben Lennon schuivend.
Hij werd door Bob Stanhope en marshall Stern
gearresteerd.
Henswood (33†) Bendeleider. Probeerde door
middel van omkoperij, chantage, bedreigen en zelfs
moord de economische macht in het gebied boven
Houston te verkrijgen. Hoewel de politie wist dat
hij achter de duistere praktijken zat, slaagden zij er
niet in dit te bewijzen. Pas toen Bob Stanhope en
zijn vriend Witte Veder op zijn spoor gezet werden
kon hij gepakt worden. Hij vluchtte naar zijn
vesting Heresford, dat door een ontploffing
verwoest werd. Bij deze ontploffing kwam
Henswood om het leven.
Hepburn (8) Cowboy van de Triangle-ranch. Werd
neergeschoten bij de ontvoering van Betty Anston,
met wie hij naar Bevercreek was gegaan.
Heresford (33) Vesting van Henswood op een
eilandje in de Golf van Mexico. Bij een eventuele
vlucht zou Henswood hier de tijd hebben om alles
mee te nemen en er vandoor te gaan.
Heribaldo (31) Arbazar.
Hernan (18) Handlanger van Mike Stall.
Hernan (20) Cowboy uit Anacua.
Herwichsaloon (33) Saloon in Houston.
Hewston (29) Rancher uit de Edmond-valley.
Hewston, Buff (33†) Ook bekend als Lange Buff.
Handlanger van Henswood. Probeerde een eigen
spelletje te spelen en een partij slachtvee te

onderscheppen. Hij werd in opdracht van
Henswood vermoord.
Higgings (5) Luitenant van de bende van de
Blauwe Bergen. Na de verdwijning van Squint en
Green wantrouwde hij Bob Stanhope, die juist als
nieuweling was binnengekomen. Hij kreeg gelijk en
Stanhope, alias Arendsoog werd gevangen
genomen. Nadat hij door Witte Veder was bevrijd
nam Stanhope Higgins gevangen.
Highway, Con (8) Inwoner van Sandhill die zijn
geld verdiende met pokeren. Probeerde de spoorlijn
naar Sandhill te laten verdwijnen door
treinovervallen te plegen. Hij wilde daarna een
postkoetsverbinding met Palmida opzetten. Bij de
tweede overval werd zijn bende opgerold door
sheriff Ralph Cornell en Bob Stanhope, alias
Arendsoog. Hij vluchtte maar werd achtervolgd
door Stanhope en na deze uitgeschakeld te hebben
door Witte Veder. Door de laatste werd hij
gearresteerd.
Higuera, la (18) Kroeg in Valudez. Naam betekent
"de vijgenboom".

Hope, Stan (13) Bijnaam van Bob Stanhope.
Horeman (31.2) Voerman en vrachtrijder uit
Pueblo. Leverde o.a. aan de bende van Poulder.
Horn, Margaretha (14) Bijnaam van Peggy
Thomson.
Hornut (9) Kapitein van het leger. Werd door
commandant Nelson van fort Blue-Hill naar de
Meghalla's gestuurd om de opstand te bedwingen.
Horseshoe-ranch (10) Ranch in de buurt van
Pinetree. Eigendom van Con Bates.
Hotel Casino (32.1) Hotel in Trusty.
Hotel Monopole (10) Hotel in Tatsfield.
Hotel North (13) Hotel in Augura.
Hourglass (22) Stad in Californië, op een paar
kilometer afstand van de grens met Arizona en op
een dagreis afstand van San Diego. De stad lag aan
'Het Nauw'.

Holden, mr. (31) Overleden rancher uit Treetown.
Vroegere eigenaar van de Golden Finger-ranch.

Hourth, Casy (16) Cowboy van de Circle-M ranch.

Holetown (27) Stad in het zuiden van Kansas.

Houst (31.1) Cliënt van Eagle.

Honder (31.1) Handlanger van Turming.

Houston (32.1, 33) Grootste stad van de
Amerikaanse stad Texas.

Hongrytown (32.1) Dorp in Texas, tien mijl ten
noorden van Trusty.

Houston (33) District in Texas.

Hood, Robin (18) Legendarische middeleeuwse
rover uit de buurt van Nottingham, Engeland.

Houston Herald (33) Plaatselijke krant uit
Houston. In de volksmond de 'HaHa' genoemd.

Hoodwink (13) Lid van het syndicaat dat de
Broederschap van het Grijze Veulen opdracht gaf
de ranchers uit het Walsh-district te verjagen. Hij
werd samen met Bullfighter en Bill Deck in Hotel
North gearresteerd.

Howard (9) Luitenant uit het leger van fort BlueHill.

Hooper, Jack (8) Inwoner van Sandhill.
Hoorn, de (10) Saloon in Tatsfield.
Hope (6) Handlanger van Buff Cooper en
wachtpost bij de Aldarberg.
Hope, Bud (10) Sheriff van Pinetree. Werd door
Moonshine en Bellamy gevangen genomen en
opgesloten in een hut in de de Deeprivervallei.
Later werd hij vervoerd naar het huis van Mirtle in
Tatsfield. Daar werd hij door Bob Stanhope bevrijd.

Hudson, Dok (20) Gouddief. Hij werkte samen met
Walt Kirchner en Steve Bloody en later ook nog
met Red Scott en Smily Curly. Nadat Scott en
Curly er met het gestolen goud vandoor waren,
achtervolgden Kirchner, Hudson en Bloody hun
waarbij zij in gevecht kwamen met Bob Stanhope
en Witte Veder. Hierbij werd Bloody gevangen
genomen. Nadat Scott en Curly het geld kwijt
waren geraakt gingen de bandieten weer
samenwerken. Het goud bevond zich in het
sheriffkantoor van Lorenzo Valley. Bij de bezetting
hiervan werd Hudson gearresteerd.
Huli (30) Stad in de Verenigde Staten.
Humphry (32) Stad in Arizona.

Humphy (33) Stad in Texas, tussen Freetown en
Houston.

Jack (22) Handlanger van Evans. Nam samen met
Rock Ben Shaft gevangen en vertrok daarna zelf
naar Mining-Valley om Bob Stanhope te halen.

Hunt City (33) Stad in Texas.
Hunter, Gordon (10) Bijnaam van Mirtle.
Hunting, Bob (31.1) Bijnaam van Bob Stanhope.
Hunting, Jef (31.1†) Bandiet. Zijn voorvader was
eigenaar van de Silver-ranch. Hunting kreeg het
plan om de Silver-ranch weer in handen te krijgen
nadat hij goud gevonden had op de grond van de
ranch. Voor dit plan uitgevoerd kon worden werd
hij, mogelijk per ongeluk, door Turming
doodgeschoten. Turming legde zijn kleding bij de
Rode rivier waardoor men dacht dat Hunting
verdronken was. Turming voerde Huntings plan
samen met Eagle uit.

Jack (31.2) Naam in de brief die Don Keating aan
Mrs. Keating schreef.
Jaime (23) Voorman van Don Grazioso.
Chanteerde zijn baas. Wilde een raderboot bouwen
om daarmee in één nacht vijf banken te overvallen.
Don Grazioso wilde hem hiervoor de mannen niet
geven. Jaime ontvoerde daarom verschillende
mannen uit Felanits, waardoor deze "de stad van de
verdwenen cowboys" genoemd werd. Jaime's
plannen werden door Bob Stanhope en Witte Veder
verijdeld en hij werd gearresteerd.
Janson (10) Eigenaar van Hotel Monopole.
Jeanston (33) Bijnaam van Henswood.

Hurch, mr. (33) Directeur van de Texas IJzeren
Spoorwegmaatschappij.
Hurst (32.1) Voormalige goudzoekersplaats in
Colorado. Beter bekend als Dead Hurst.
Husky (22) Bankier uit Hourglass.
Imenar (19) Kolonel uit het Mexicaanse leger.
Opvolger van Gonzalez als garnizoenscommandant
van Valudez.
Independence Street (33) Straat in Houston.
Indianen (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 18.1, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 31, 31.1, 31.2, 32, 32.1,
33, 33.1, 33.2) Naam voor de oorspronkelijk
bewoners van Noord- en Zuid-Amerika. In de
Arendsoogserie komen de volgende stammen voor:
Apachen (waaronder de Jicarilla's), Tula's, Putah's,
Utah's, Navajo's, Meghalla's en Kulau's.
Isabelle (25) Paard van señor Todoli Marco.
Jack (6) Handlanger van Buff Cooper. Deel van de
bende die de posse van sheriff Ralph Cornell in de
rug aanviel.
Jack (7) Handlanger van Buff Cooper.
Jack (8) Handlanger van Con Highway. Ontvoerde
en bewaakte Betty Anston.
Jack (13) Cowboy van de Kromme Pijl.
Jack (17) Directeur van de bank van Bevercreek.

Jef (10) Handlanger van Mirtle in Tatsfield.
Jef (19) Cowboy van de Half-Moon ranch.
Jef (21) Handlanger van Harrison. Hij speelde 'De
Zonderling' en stichtte brand op de Four Stars
Ranch wanneer Jim in de gaten gehouden werd. Hij
ontvoerdde Dan Marble toen deze hem betrapte.
Nadat Dan was bevrijd pleegde hij samen met Jim
een mislukte bankoverval op de Bank van Harrison.
Hij werd samen met Jim gearresteerd door Bob
Stanhope en Witte Veder.
Jef (22) Handlanger van Evans.
Jef (26) Eigenaar van de saloon 'Nieuw Geluk' in
New-Hampton.
Jerry (3) Lid van de bende van sheriff Mirtle.
Jerry (27) Cowboy van de Two Hills.
Jicarilla's (24) Indianenstam uit Nieuw-Mexico,
Colorado en Texas behorende tot de Apachen.
Jim (1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10.1, 11, 12, 12.1, 13,
14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 18.1, 19, 20, 23, 24, 26, 27,
29, 31, 31.2, 32) Bejaarde man. Vriend van Bob
Stanhope. Bouwde samen het hem het Arendsnest
en woonde daar ook met Stanhope en met diens
moeder en zus, Ann. Ging ook wel eens met hem
mee bij de jacht op bandieten. Nadat Stanhope de
S-ranch begon, werd Jim zijn voorman.
Jim (3) Bewaker van de postkoets van Crosstree
naar Canon-city.

Jim (19°, 20) Deputy van sheriff Colinan van
Lorenzo Valley.

John (31) Handlanger van Greiston.
John (32) Bijnaam van Donald Clown.

Jim (21) Handlanger van Harrison. Hij speelde "de
Zonderling" en bewaakte Bennet in een grot bij de
oude zilvermijn. Daarnaast stichtte hij de branden
op het gebied van de Four Stars. Hij probeerde
samen met Jef een overval op de bank van Harrison
te plegen, maar dit mislukte. Hij werd samen met
Jef door Bob Stanhope en Witte Veder gearresteerd.

Johnson (21) Farmer uit de buurt van Evanstown.

Jim (30) Inwoner van Lansdon.

Johnson (23) Telegrafist uit Dorwan.

Jim (31.1) Zoon van een winkelier in Esserwhile.
Hij nam een baantje als staljongen op de Turmingranch. Na twee maanden stopte hij nadat hij achter
Turmings duistere praktijken was gekomen.

Johnson (27) Rancher uit de omgeving van
Shipston.

John (33) Inwoner van Wardone.
Johnson (1, 2) Dokter in Mining-Valley.

Johnson (33) Vervoerder van spoorwegmaterieel.
Eigenaar van 'Johnson en Zonen'.

Jim (33) Inwoner van Wardone.
Jimmie (27) Staljongen op de 'Two Hills'.
Jimmy (22) Telegrafist uit Hourglass.
Joannes (10.1) Indiaanse catechist en helper van
Pater Boyle.
Joans (33) Politieagent. Kapitein van de 'Eureka'.
Joe (4) Inwoner van Dorwan.

Johnson en Zonen (33) Vervoersbedrijf uit
Georston. Gespecialiseerd in spoorwegmaterieel.
Johnson, Bud (4) Hoofdbewaker van de
gevangenis van Mining-Valley.
Johnson, Earl (32) Rancher uit de omgeving van
Humphry. Hij probeerde op illegale wijze de
noordelijker gelegen C-ranch in handen te krijgen.
Hiervoor werkte hij samen met Mike, de voorman
van de C-ranch. Johnson werd in zijn huis
gevangen genomen door Bob Stanhope en Witte
Veder.

Joe (8) Handlanger van Con Highway.
Joe (11) Handlanger van Harridon. Overviel de
postkoets die Ann Stanhope naar Lorenzo Valley
vervoerde.
Joe (20) Cowboy van Don Esteban de Valorga.
Joe (21) Inwoner van Evanstown en een vriend van
Burd.
Joe (30) Barkeeper in Lansdon. Werd door de
bende van Borton bedreigd.
John (1, 4) Saloonhouder in Mining Valley.
Werkte ook samen met Fred Moulders.
John (4) Bijnaam van Ann Stanhope.
John (13) Cowboy van de S-ranch.
John (24) Handlanger van Warson.
John (28) Soldaat uit het rebellenleger van kolonel
Hampston.

Johnson, Joe (29) Sheriff van Longtown. Hielp bij
het arresteren van Adam Cleveridge, alias Hank
Trewin.
Jones (8) Was eerst vrachtrijder tussen Sandhill en
Palmida. Na de aanleg van een spoorlijn tussen
deze twee steden werd zijn vergunning ingetrokken.
Hij pleegde overvallen op de trein zodat deze zou
verdwijnen en hij zijn baantje weer terug kon
krijgen. Later begon hij een nieuwe godsdienst. Hij
en zijn volgelingen werden gearresteerd door
sheriff Ralph Cornell van Bevercreek, hierbij
geholpen door Bob Stanhope en Witte Veder.
Jones, Edward (9) Leverancier in levensmiddelen
uit Moorestown, wonende aan het eind van de
Washingtonstreet. Hij leverde gesmokkelde wapens
van Bayswater aan Jack the Digger die ze weer
doorleverde aan de Meghalla's. Hij werd door
sheriff Wool Blake gearresteerd. De borgtocht werd
door rechter Booth Hathbrack, op aandringen van
Bob Stanhope, zo hoog gesteld dat Jones dit niet
kon betalen.

Jones, Stephen (4) Eén van de kleine ranchers in
de buurt van Dorwan wiens grond verkocht wordt
bij een openbare verkoop.

Kansas Oil Company (21) Oliemaatschappij
opgericht om olie te winnen op het terrein van de
Four Stars Ranch.

Jorge (25) Hulpsheriff van Calamayor. Speelde een
belangrijke rol bij het oprollen van de 'bende van
het blaffende zand' en de arrestatie van señor Todoli
Marco.

Kapelberg (14) Zie Kapelrots.

José (18) Knechtje in een winkel in Valudez.

Kapelrots (14) Rots in de buurt van Dorwan. Ook
wel Kapelberg genoemd.
Kathedraal (31.1) Berg op het grondgebied van de
Silver-ranch.

José (23) Bediende van Don Grazioso.
Josephat (8) Volgeling van Jones en helper bij de
treinovervallen.
Joyita (18) Dorpje in de buurt van Guerta.
Juan (11) Bediende van Luis Varindo.
Juan (18) Stoker op de trein naar Chihuahua.
Juan (20, 23) Staljongen van Don Esteban de
Valorga. Zoon van Antonio.
Juan (25) Lid van het personeel van señor Todoli
Marco.
Juerdy (31.2) Handlanger van Poulder.
Juestown (33) Stad in Texas, ten noorden van
Houston.
Kaïn (2) Bijbels figuur. Zoon van Adam en Eva.
Vermoordde zijn broer Abel.

Kathedraaltop (30.1) Spits berg in het Stenen
Man-gebergte.
Keason, Jud (5) Luitenant uit de bende van de
Blauwe Bergen.
Keating, Don (31.2) Zoon van Mrs. Keating. Hij
vertrok op zeventienjarige leeftijd uit Richmond.
Hij werd door Poulder geronseld voor het werk in
de bergen. Don werd door Bob Stanhope en Witte
Veder bevrijd.
Keating, Mrs. (30) Logementhoudster in Lansdon.
Eigenaresse van ´Beter een half ei´.
Keating, Mrs. (31.2) Vrouw uit Virginia.
Verhuisde na de dood van haar man van Trouston
naar Richmond. Nadat haar zoon Don verdween
riep zij de hulp in van Bob Stanhope en zijn vriend
Witte Veder.
Kenneth (27) Bankier uit Shipston.
Kielston (31.1) Stad ten westen van Brealson.

Kale Heuvel (29) Heuvel ten noorden van
Longtown.

Kielston Hotel (31.1) Hotel in Kielston.

Kale Heuvels (32) Gebergte in de buurt van
Humphry.

Kingway, Mob (10) Handlanger van Mirtle in
Tatsfield.

Kane, Jef (19) Rancher. Eigenaar van de
Panhandle. Hielp bij het oprollen van de bende van
Buck.
Kansas (21, 27) Staat in het midden van de
Verenigde Staten. In de jaren '30 van de
negentiende eeuw werd het door de blanken
gekoloniseerd. In 1861 werd Kansas als staat
toegelaten tot de Unie.
Kansas City (27) Grote stad in Kansas.
Kansas Joe (21) Bandiet. Werd gepakt in
Evanstown en opgesloten bij Woodward.

Kirchner, Walt (20) Gouddief. Hij werkte samen
met Dok Hudson en Steve Bloody en later ook nog
met Red Scott en Smily Curly. Nadat Scott en
Curly er met het gestolen goud vandoor waren,
achtervolgden Kirchner, Hudson en Bloody hun
waarbij zij in gevecht kwamen met Bob Stanhope
en Witte Veder. Hierbij werd Bloody gevangen
genomen. Nadat Scott en Curly het geld kwijt
waren geraakt gingen de bandieten weer
samenwerken. Het goud bevond zich in het
sheriffkantoor van Lorenzo Valley. Bij het bezetten
hiervan raakte Kirchner zwaargewond door een
kogel van Clipton.

Kirk, Ralph (10) Directeur van de bank van
Pinetree.

Lager (33) Katoenplanter uit de omgeving van
Juestown.

Kiwuga (1, 24†) Opperhoofd van de Tula's. Na zijn
dood werd hij opgevolgd door zijn zoon Modigo.

Lamb (29) Rancher uit de Edmond-valley.

Kleine Wolf (1) Indiaan, boodschapper van Bob
Stanhope.

Lamb, Agnes (32.1) Door Jim Hadish verzonnen
eerste vrouw van Harry Woodson.
Lamb, Hank (32) Salooneigenaar uit Dorwan.

Kleinoog (12) Indiaan van de Blackwaterpost.
Hielp bij het bewaken van de post tegen "de geest
van de Eenzame Wolf".
Knife-Bill (1) Bandiet. Lid van de bende van Red
Wolf, alias Fred Moulders. Zijn mes, bedoeld voor
Bob Stanhope, alias Arendsoog, trof Devil Jack
dodelijk in de borst.
Koch (7) Procuratiehouder van het bijkantoor van
Focks Handelmaatschappij in Palmida.
Koerier van Baton Rouge, de (28) Lokale krant
van Baton Rouge. Eigendom van Bridson. Hij werd
door de Broederschap van de Mississippi-Duivels
gebruikt om berichten door te geven, maar ook door
Bob Stanhope om de revolutie af te kondigen.
Koerier van Fort Worth (33) Plaatselijke krant
van Fort Worth.

Lamber (33) Bijnaam van Henswood.
Landoon, Else (31.1) Vrouw van Tom Landoon en
moeder van Mike en Gene.
Landoon, Gene (31.1) Aangenomen zoon van de
oude Hunting en vroegere eigenaar van de Silverranch.
Landoon, Gene (31.1) Jongste zoon van Tom en
Else Landoon.
Landoon, Mike (31.1) Zoon van Tom en Else
Landoon. Een bankoverval werd door Eagle en
Turming en zijn handlangers in Mike's schoenen
geschoven. Daarna probeerden zij zijn vader te
chanteren en hem te dwingen de Silver-ranch te
verkopen.'

Koerier van Henderson (32.1) Plaatselijke krant
van Henderson.

Landoon, Tom (31.1) Rancher. Afstammeling van
Gene Landoon en eigenaar van de Silver-ranch.
Getrouwd met Else en vader van Mike en Gene.

Krawyston (32) Stad in Arizona.

Lange Buff (33) Bijnaam van Buff Hewston.

Kromme Pijl (13) Ranch van Jack Vancouf ten
zuiden van Walsh.

Lange Ed (32) Cowboy van de C-ranch.

Kulau's (10.1) Indianenstam in Arizona. Was
vijandig en elke blanke die zich in het reservaat
waagde werd vermoord. Na een bezoek van pater
O'Brien en Bob Stanhope en Witte Veder, de
enigen die wisten te ontsnappen, werden de
hoofden door het leger afgezet.
Laatste Kans, de (6, 17) Saloon in Bevercreek.
Laatste Kans, de (8) Saloon in Sandhill.
Laatste Kans, de (20) Saloon in Mining-Valley.
Labmore (27) Stad in Arizona, vlakbij de grens
met Nieuw-Mexico.
Lackwood (27) Tipgever van Nat Lenton.

Lange Jules (12) Halfbloed uit Monserre. Hielp
Bob Stanhope in diens strijd tegen "de geest van de
Eenzame Wolf" en Bingham Westlake. Jules raakte
hierbij gewond en werd door Westlake gegijzeld.
Langer (28) Handlanger van Roofstone.
Lansdon (30) Stadje in de buurt van Middleton.
Werd ten tijde van de goudkoorts uit de grond
gestampt.
Laomy (32) Stad in Arizona.
Larkhill (30.1) Stadje op acht mijl ten westen van
Memphis-City.
Larry (32) Cowboy van de C-ranch. Nadat Mikes
overlijden werd hij Peter Clowns nieuwe voorman.

Last Bulford (27) District in Kansas, waarin onder
andere Shipston en Wichita liggen.

platbranden, maar Thomas Matthews weerhield
hem hiervan.

Lauzy (31.1) Dikke bezoeker van 'Troef Aas.'

Lemmy (32) Stalknecht van de C-ranch.

Lawton, Lew (5, 27) Onderaanvoerder en tweede
man van de Bende van de Blauwe Bergen. Wat er
na het oprollen van de Bende door Bob Stanhope,
alias Arendsoog, met hem gebeurde is onduidelijk,
maar enkele jaren later was hij paardenfokker in
Faringdon en eigenaar van de 'Two Hills'. Hier
werkte hij aan zijn ideaal: de X-lijn, oftewel: de
Lawton-express. Het geld voor dit plan verwierf hij
via de overvallen op de postkoets van Wichita naar
Kansas City, die Chuck voor hem pleegde. Na een
paar overvallen reed de postkoets een tijd niet.
Lawton dwong Nat Lenton en Matuna als
Arendsoog en Witte Veder de postkoets te
begeleiden, waardoor deze weer ging rijden. De
overval op de postkoets werd door de echte
Arendsoog, Bob Stanhope, en Witte Veder
verijdeld en Lawton werd vervolgens in zijn eigen
huis door Stanhope gearresteerd.

Lemon (20) Deputy van sheriff Colinan van
Lorenzo Valley.

Lawton-express (27) Postkoetsonderneming van
Lew Lawton die over de X-lijn moest rijden.
Leather, Allan (30) Neefje van Dick Leather.
Woonde na het overlijden van zijn ouders bij zijn
oom in. Hij hielp Bob Stanhope bij het arresteren
van Murner.
Leather, Dick (30) Was voorman van Archibald
Hemdon. Hij trouwde met June en betrok samen
met haar en zijn neefje Allan een kleine ranch in de
buurt van Lansdon. De ranch werd aangevallen
door Earl, Ruffy en Murner, maar dankzij Bob
Stanhope en Witte Veder kon de aanval afgeslagen
worden.
Leather, June (30) Vrouw van Dick Leather.
Leerly (30) Stad ten westen van Broaden.
Leffer (30.1) Handlanger van Elkton.
Leffy (31.1) Handlanger van Turming.
Leg, Booky (13) Cowboy van de Golden Cross.
Vertrok nadat hij "de waarschuwing" kreeg van de
Broederschap van de Grijze Veulen.
Leggo, Kirk (16) Rancher. Eigenaar van de Bar-K
ranch. In de strijd tegen Rank Goffley en de andere
schaapherders weigerde hij naar Bob Stanhope te
luisteren en trok met een grote groep cowboys naar
het kamp van de schaapherders. Toen bleek dat alle
herders weg waren wilde Leggo het kamp

Lengston (31) Dorp in het district Chieflaw.
Lennon, Ben (33.2) Zoon van Hank Lennon. Op
een avond kreeg hij ruzie met George Cramp. Hij
liep met Cramp naar buiten om het uit te vechten,
maar buiten gekomen viel Cramp bewusteloos neer.
Lennon draaide zich om en liep weg. Hij hoorde
een schot en zag dat Cramp dood was. Hij vluchtte
omdat hij bang was dat hij verdacht zou worden.
Op zijn vlucht werd hij gearresteerd door sheriff
Sloan en zijn deputy Jif Henson, de werkelijke
moordenaar. Bob Stanhope slaagde erin zijn
onschuld te bewijzen en Jif Henson te arresteren.
Lennon, Hank (33.2) Rancher uit de omgeving van
Sterwood. Getrouwd en vader van Ben en Peter.
Nadat Ben van de moord op George Cramp
verdacht werd riep hij de hulp in van Bob Stanhope.
Lennon, Mrs. (33.2) Vrouw van Hank Lennon en
moeder van Ben en Peter.
Lennon, Peter (33.2) Zoon van Hank Lennon en
broer van Ben.
Lennon-ranch (33.2) Ranch van Hank Lennon in
de omgeving van Sterwood.
Lenton, Nat (27) Bandiet uit Arizona. Deed zich
voor als de beroemde 'Arendsoog', terwijl zijn
vriend Matuna Witte Veder naspeelde. Ze wonnen
het vertrouwen van de bevolking van Shipston en
overvielen daarna de Bank, om vervolgens op
'onderzoek' uit te gaan. Tijdens dit onderzoek
vluchtten ze richting Oklahoma. Zij werden
onderweg gevangen genomen door Russ en Dick,
handlangers van Lew Lawton. Lawton dwong hun
de poskoets van Wichita naar Kansas City te
bewaken. Zij werden onderweg aangehouden door
sheriff Wistler van Wichita aangehouden. Lenton
probeerde te vluchten, maar werd door de echte
Arendsoog, Bob Stanhope, gevangen.
Lesly (10) Handlanger van Mirtle en zijn
verbindingsman in Tatsfield.
Lew (24) Cowboy van de S-ranch.
Leward, Hank (12.1†) Zocht goud voor zijn zoon
Luke Leward zodat deze een ranch zou kunnen

kopen. Hij vond goud bij de Duivelsberg, maar hij
overleed voor hij de plaats van het goud volledig
aan Bob Stanhope kon vertellen.
Leward, Luke (12.1) Zoon van Hank Leward.
Werkte op de Santa Maria-ranch. Nadat hij van Bob
Stanhope een brief gekregen had kwam hij naar de
S-ranch. Hij vond het goud dat zijn vader gevonden
had bij de Duivelsberg.
Lightfeet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 11, 12.1,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 31, 31.1, 31.2, 32, 32.1,
33, 33.1, 33.2) Paard van Bob Stanhope. Zeer snel
en goed afgericht. Redde zijn baas toen deze
aangevallen werd door sheriff Mirtle en redde hem
en Stanley Grove toen deze meegesleurd werden
door de White Watercreek. Hij bevrijdde zijn baas
toen deze gevangen was bij de Aldarberg en toen
hij gevangen genomen was door Jack the Digger.
Limeson (28) Rechterhand van Geoffrey, de
gouverneur van Louisiana en lid van de
Broederschap van de Mississippi-Duivels.
Ling (17) Chinese kok van de Diamond-Eight. Hij
hielp Witte Veder te ontsnappen terwijl deze door
Eric Togor gevangen gehouden werd.

Locker, Flick (11) Broer van Locker. Handlanger
van Harridon. Smokkelde vee de grens over naar
Valudez en nam opium mee terug van kolonel
Gonzalez. Hij en zijn handlangers werden door Bob
Stanhope en Witte Veder gearresteerd.
Lofter (30) Rancher uit de omgeving van Lansdon.
Lofton (20) Deputy van sheriff Colinan van
Lorenzo Valley.
Londen (2) Hoofdstad van Engeland en van het
Verenigd Koninkrijk.
London (19) Sheriff van Canon-city.
Long, Jimmy (17) Cowboy van de S-ranch.
Longtown (29) Stad in Californië. Dankt zijn naam
aan de vorm van de bebouwing.
Look-Out (2) (Uitkijkpost) In de nabijheid van de
S-ranch gelegen hoogte.
Loophole, Hank (3) Barman in het hotel van
Canon-city.
Lopez (15) Mexicaans generaal en opstandeling.

Lisby (31.1) Stad in het zuiden van een van de
Verenigde Staten.
Llano Estacado (13) Hoogvlakte in het
noordwesten van Texas.
Loaring (31.1) Stadje ten noorden van
Hammerston.
Lobo, El (5†, 11, 27) Echte naam niet bekend.
Aanvoerder en 'generaal' van de Bende van de
Blauwe Bende. Hij liet zich inspireren door
Napoleon I en probeerde met zijn 'leger' Mexico te
veroveren. Zijn veldtocht werd al tegengehouden
bij Manerta, net over de Amerikaans-Mexicaanse
grens, door de plaatselijke bevolking, met hulp van
Bob Stanhope en Witte Veder. Hij zelf werd door
een kogel van één van zijn luitenants dodelijk
getroffen.

Lorenzo Valley (5, 11, 15, 18, 19, 20, 23, 26) Stad
tussen Palmida en de Mexicaanse grens.
Lorne (26) Cowboy van een ranch in de omgeving
van Mining-Valley.
Los Angeles (22, 33) Stad in Californië.
Louise (12) Indiaanse kokkin op de
Blackwaterpost.
Louisiana (28) Staat in het zuiden van de
Verenigde Staten. Het gebied was een kolonie van
Frankrijk en dankte zijn naam aan koning Lodewijk
XIV. In 1803 verkocht Napoleon het aan de
Verenigde Staten via de zogenaamde 'Louisiana
Purchase'. In 1812 werd Louisiana als staat
toegelaten tot de Unie. In de Civil War koos
Louisiana de kant van de Zuidelijken.

Lock City (33.1) Stad in het zuiden van Arizona.
Loulou (32.1) Danseres. Vrouw van Jim Hadish.
Locker (11) Broer van Flick Locker. Handlanger
van Harridon. Zocht ruzie met Bob Stanhope en
Witte Veder en gooide daarna de schuld op hun,
zodat ze werden gearresteerd. Stanhope wist de
sheriff te overtuigen, waarna Locker door Witte
Veder gevangen werd en door de sheriff van
Lorenzo Valley opgesloten.

Luis (11) Cowboy van Don Esteban de Valorga.
Lumb (32) Cowboy van de C-ranch.

Lyndon (28) Sergeant uit het rebellenleger van
kolonel Hampston en tweede bevelhebber van dit
leger.
Lyoming (33) Dorp in Texas, ten noorden van
Houston.
Macdonald, John (15) Ambtenaar van het
departement van Buitenlandse Zaken.

Manster (33.1) Directeur van een bank in Lock
City. Handlanger van Bad Bill. Werd in het huis
van marshall Corton van Tucson gearresteerd door
Bob Stanhope en Witte Veder.
Mantora, Don (15) Leider van de revolutie. Werd
gearresteerd in zijn huis, Casa Verde, door Bob
Stanhope en Witte Veder.
Manuel (11) Soldaat uit Valudez.

Mach, Row (10.1) Opperhoofd van de Kulau's.
Werd afgezet nadat hij pater O'Brien en diens
metgezellen gevangen had genomen.

Manuel (23) Handlanger van Bugatta.

Madera Menez, Juan (33) Mexicaan. Woont in
Houston. Getrouwd met Maria Madera Menez.
Vader van Pepe en Manuel. Nadat Pepe had
geholpen bij het oprollen van de bende van
Henswood, kreeg hij een kleine katoenplantage in
de buurt van Austin aangeboden.

Marble (21) Rancher. Eigenaar van de Four Stars
Ranch. Nadat hij op zijn terrein olie had gevonden
richtte hij samen met Harrison de Kansas Oil
Company op. Hij liet het olieveld door Bennet
onderzoeken. Na het verdwijnen van Bennet
werden branden gesticht op het terrein van de Four
Stars. Hij riep hierom de hulp in van Bob Stanhope,
een vriend van zijn zwager, John Newland.

Madera Menez, Maria (33) Vrouw van Juan
Madera Menez. Moeder van Manuel en Pepe.
Madera, Manuel (33) Schoenpoetser. Zoon van
Juan en Maria Madera Menez.
Madera, Pepe (33) Schoenpoetser. Zoon van Juan
en Maria Madera Menez. Speelde een belangrijke
rol bij het oprollen van de bende van Henswood.
Mailer (28) Hulp van Bridson.
Mainstreet (9) Straat in San Francisco.
Mallow, Jim (27) Zadelmaker uit Shipston, die
vooral bekend stond om zijn fantastische verhalen.

Marble, Dan (21) Zoon van Marble. Hij betrapte
Jef toen deze brand op het terrein van de Four Stars
wilde stichten. Jef ontvoerde Dan. Hij werd bevrijd
door Bob Stanhope en Witte Veder, maar raakte
hierbij gewond. Hij werd in het ziekenhuis van
Salina opgenomen en keerde later weer naar huis
terug.
Marble, Mrs. (21) Vrouw van Marble.
Marc (24) Cowboy van de S-ranch. Werd door
luitenant Flyburn, alias Warson, neergeschoten.
Maria (2, 5°, 8°) Centraal figuur binnen de
christelijke kerk. Moeder van Jezus Christus.
Maria Helena (33.1) Taverna in Cananea.

Manerta (5, 8, 11) Dorpje op de weg tussen El
Paso en Chihuahua. Bij een aanval door de bende
van de Blauwe Bergen werd deze bende verslagen
maar werd het dorpje verwoest. Don Esteban de
Valorga zorgde ervoor dat het weer herbouwd
werd.

Marlow, Vic (14) Handlanger van Warton die als
gids optrad voor Ann Stanhope en Peggy Thomson
en hun uitleverde aan de troep van Harry Fret.

Manke, de (13) Lid van de Broederschap van het
Grijze Veulen.

Marn (30†) Goudzoeker. Vestigde zich samen met
Dikke Lubby en County in een blokhut bij
Lansdon. Werd door de bende van Borton
vermoord.

Manollo (23) Eigenaar van een taberna in Felanits
en handlanger van Jaime.
Manolo (25) Handlanger van Pedro en van Vaca.
Manresa (25) Door een vulkaan verwoest dorp in
El Salvador, ten noordoosten van Calamayor. Hier
hield de 'bende van het blaffende zand' onder
leiding van Pedro zich schuil.

Marren, J.P. (32.1†) Notaris uit Greanstown.
Studeerde in Houston. Tijdens zijn afstudeerfeest
kwam één van zijn vrienden om het leven door een
kogel die hij afgevuurd had. Jim Hadish chanteerde
hem hiermee. Nadat Marren zijn vader opvolgde in
Greanstown ging Hadish achter hem aan. Na het
overlijden van Harry Woodson vervalste Marren
diens testament. Hadish' zoon George deed zich
voor als Micheal Woodson en eiste de erfenis op.

Marty (14) Handlanger van Harry Fret.

Meghalla's (9, 24) Indianenstam. Kwam onder
leiding van Wogol Tsah in opstand tegen de
Amerikaanse regering. Een bloedbad werd
voorkomen doordat Bob Stanhope, alias
Arendsoog, Wogol Tsah in een man-tegen-man
gevecht versloeg en gevangennam.

Mary (14) Huishoudster op de Half Moon-ranch.

Melon (31.1) Bezoeker van 'Troef Aas'.

Mary (32) Meid van Peter Clown.

Memphis-City (30.1) Eigenlijk: Memphis.
Grootste stad van de Amerikaanse staat Tennessee.

Bij een bezoek van Bob Stanhope bekende Marren
schuld. George Hadish, kwam op dat moment
binnen en schoot Marren neer waarna deze
overleed.

Mascara, El (18) Bijnaam van Pedro Savandra.
Mason (28) Soldaat uit het rebellenleger van
kolonel Hampston.
Mattews (24) Handlanger van Warson.
Mattews, Tom (2) Cowboy in dienst van de Sranch
Matthews, Thomas (16) Rancher. Eigenaar van de
Circle-M ranch.
Matuna (27) Indiaan en handlanger van Nat
Lenton. Hij speelde Witte Veder en was degene die
de bank van Shipston binnensloop om de zakken
met goud die daar aanwezig waren te stelen. Hij
werd tegelijk met Lenton gearresteerd bij de door
Lew Lawton afgedwongen begeleiding van de
postkoets van Wichita naar Kansas City.
Matura (33.1†) Rancher van Mexicaanse afkomst
uit Meniz de la Frontera. Nadat hij geweigerd had
zijn vee naar Lock City te brengen, werd het door
de bende van Bad Bill afgeslacht. Hij beschuldigde
Harley, die hem het advies gegeven had, lid van de
bende te zijn. Harley schoot hem hierop dood.
Maya's (31) Volk uit Midden-Amerika. Vormde
voor de komst van Europese kolonisten één van de
grote beschavingen van het Amerikaanse continent.
Maybee (32) Dokter van Humphry.
McGurp, Jack (3) Jongen uit Canon-city en vriend
van John Newland jr. Op vijftienjarige leeftijd ging
hij samen met John en anderen zoek naar de
toegang tot de Mosquitovallei waarbij hij werd
gevangen genomen,
Mead (28) Stad in Louisiana, 20 mijl van Baton
Rouge.
Meadern (30) Riviertje dat ontspringt in het
Spring-gebergte.

Memphis-hotel (30.1) Hotel in Memphis-City.
Eigendom van mr. Crofling. Het hotel werd door de
bende van Elkton in brand gestoken.
Meniz de la Frontera (33.1) Dorp van
tweehonderd inwoners in het zuiden van Arizona.
Mésule (12) Indiaan van de Blackwaterpost. Hielp
bij het bewaken van de post tegen "de geest van de
Eenzame Wolf".
Mex (4) Halfbloed indiaan die ooit door Ann
Stanhope verpleegd was. Hierna hielp hij de
bewoners van de S-ranch af en toe.
Mexico (3, 5, 7, 8, 11, 12, 12.1, 15, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 33.1) Land in
Noord-Amerika, grenzend aan de Verenigde Staten,
Guatemala en Belize en aan de Grote Oceaan en de
Golf van Mexico.
Het land maakte tot 1821 deel uit van de kolonie
Nieuw-Spanje. In dat jaar verklaarde Mexico zich
onafhankelijk. Bob Stanhope en Witte Veder
voorkwamen een revolutie in het land.
Mexico-City (11°, 15, 18, 26) Hoofdstad van
Mexico.
Middleton (30) Stad in de Verenigde Staten.
Middleton Hotel (30) Hotel in Middleton.
Miguel (5, 11, 15) Poortwachter van de haciënda
van Don Esteban.
Miguel (11) Bediende van Gonzalez.
Mike (27) Eigenaar van 'Mike's saloon' in Shipston.
Mike (31) Voorman van Greiston. Hij werd
gearresteerd bij de ruïne van de Golden Fingerranch terwijl hij probeerde te vluchten met het
beeld van Arbaz.
Mike (31.1) Hond van Turming.

Mike (32†) Voorman van de C-ranch. Hielp Earl
Johnson de C-ranch in handen te krijgen. Zijn
plannen mislukte en hij moest vluchten nadat hij
door een legereenheid, onder leiding van majoor
Grand, achter volgd werd. Zijn handlangers werden
door de soldaten gevangen genomen, maar hij
kneep er tussen uit. Hij werd achtervolgd door Bob
Stanhope en vluchtte, samen met Tom, een
cactusbos in. Nadat hij Tom had neergeschoten
vluchtte hij dieper het bos in. Hij botste in volle
sprint tegen een cactus en overleed ter plaatse aan
zijn verwondingen.
Mike (33) Handlanger van Henswood uit
Olmwood.
Mike's saloon (27) Saloon in Shipston, eigendom
van Mike.
Mills, Harry (33) Salooneigenaar uit Wardone.
Mining Gazette (18) Plaatselijke krant van
Mining-Valley. Verscheen twee of drie keer in de
week.
Mining, Bob (33) Bijnaam van Bob Stanhope.
Mining-Valley (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 10.1, 12.1, 13,
14, 16, 17, 18, 18.1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31.2,
32, 32.1, 33) Dorp in het district Dorwan. Ligt
ongeveer 50 mijl ten noorden van de stad Dorwan.
Was van oorsprong een goudzoekersdorp. Het was
dorp was gedurende korte perioden een broeinest
van misdaad, maar dit werd minder na de
aanstelling van Bob Stanhope, alias Arendsoog, tot
hulpsheriff en de instelling van een
veiligheidsdienst.

geld ook wraak op Bob Stanhope als doel had.
Stanhope kwam inderdaad op het spoor van de
bende en Mirtle nam hem en Witte Veder
gevangen. Ze wisten te ontsnappen en voorkwamen
een bankoverval in Tatsfield. Daarna werd Mirtle
door hem gearresteerd.
Mississippi (28) Rivier die begint in Minnesota en
vervolgens naar het zuiden stroomt en uitmondt in
de Golf van Mexico.
Mississippi-Duivels, de (28) Regiment van de
Zuidelijke troepen in de Civil War. Door de
bekendheid met het terrein in Louisiana boekte het
regiment vele overwinningen. Toch werd het
regiment, dat onder leiding stond van generaal
Dampeur verslagen door de Noordelijke troepen.
Missouri (27) Staat in het zuiden van de Verenigde
Staten.
Modigo (24) Zoon van Kiwuga. Volgde zijn vader
op als opperhoofd der Tula's.
Mole (19) Onderaanvoerder van de bende van
Buck.
Monk (17) Cowboy van de Triangle-ranch.
Monroe, Abel (13) Rancher in het Walsh-district.
Zijn ranch ligt ten noorden van de Kromme Pijl.
Monserre (12) Stad in het hartje van Canada. Per
spoor te bereiken vanaf Fort Smith.
Moon, Mike (33.2) Salooneigenaar uit Sterwood.

Mink, Freddy (16) Cowboy van de Circle-M
ranch.

Moon-ranch (29) Ranch in de buurt van
Longtown.

Minwood, Den (30.1) Staljongen uit MemphisCity. Werd door de bende van Elkton ontvoerd
maar slaagde erin te ontsnappen.

Moonshine (10) Halfbloed indiaan. Handlanger
van Mirtle en Jef Snake. Hielp bij het ontvoeren
van Bud Hope. Hij werd door Bob Stanhope
gevangen genomen en opgesloten op de Horseshoeranch. Hij werd daar weer bevrijd door een paar
vrienden.

Minx, Red (10) Handlanger van Mirtle in Tatsfield.
Mirtle (3°, 7°, 10) Sheriff van Canon-city.
Verzamelde een bende van bandieten die hij
verborg in de Mosquitovallei. Overviel zelf
postkoetsen van en naar Canon-city. Zijn bende
werd opgerold door Bob Stanhope, beter bekend als
Arendsoog, en Witte Veder. Hij werd opgesloten in
de gevangenis van Palmida.
Hij ontsnapte tijdens het overbrengen naar de
staatsgevangenis. Hij vestigde zich in Tatsfield
onder de naam Gordon Hunter. Hij richtte een
nieuwe bende op die behalve het verdienen van

Moonsight (29) Dorpje in de omgeving van
Longtown.
Moorestown (9) Grote stad aan de kust.
Morelia (15) Stad in het midden van Mexico.
Mormon (30.1) Handlanger van Elkton. Werd
vanwege zijn snor ook als 'Snorremans' aangeduid.

Morris (20) Inwoner van Lorenzo Valley.
Morton, Bill (17) Cowboy van de Triangle-ranch.
Hij werd door Bob Stanhope en Witte Veder gered
toen hij door cowboys van de Diamond-Eight werd
achtervolgd. Later bevrijdde hij Stanhope uit de
gevangenis van Eastborn.
Mosquitovallei (3, 5, 7, 10, 11, 12, 26) Vallei ten
zuiden of ten zuidwesten van Canon-city. De vallei
had een verborgen toegang, waardoor sheriff Mirtle
zijn bende hier verborgen kon houden. Later
hielden ook Buff Cooper en Stanley Grove hier een
bende bandieten verborgen.
Mossoon (8) Handlanger van Con Highway en
onderaanvoerder van diens bende.
Moulders, Fred (1†, 2, 4°, 5*, 16.1, 23, 24)
Bandiet. Pleegde samen met zijn bende een overval
op een postkoets. Zijn bende werd opgerold na een
tip van Robert James Stanhope. Moulders vluchtte
en belegerde met een nieuwe bende Stanhope's
ranch. Hierbij kwam deze om het leven. Na
terugkeer in de omgeving van Mining Valley wilde
hij afrekenen met Arendsoog, alias Bob Stanhope,
niet wetende dat deze de zoon van Robert James
was. Na het mislukken van dit plan was hij samen
met Devil Jack onder andere betrokken bij
veediefstal op de W-ranch en pleegde hij als Red
Wolf overvallen op reizigers op de weg tussen
Mining Valley en Dorwan. In beide gevallen
werden zijn plannen door Stanhope verijdeld. Hij
kwam om toen zijn paard tegen een steenhoop
aanliep bij een achtervolging door Stanhope.
Mount, Kirk (17) Postambtenaar van Bevercreek.
Mr. Bemoeial (12) Bijnaam van Bob Stanhope.

O'Brien gevangen nam. Hij werd door Bob
Stanhope en Witte Veder gearresteerd.
Napoleon (5, 16, 18) (1769-1821) Frans veldheer
en later eerste keizer van Frankrijk.
Nat (29) Barkeeper uit Longtown.
Nat (32) Cowboy en handlanger van Earl Johnson.
National Bank (27, 28, 33) Bank met 21
vestigingen verspreid over de Verenigde Staten.
Nationale Bank (13) Nationale bank van de
Verenigde Staten van Amerika.
Nauw, het (22) Smal water dat twee grotere meren
verbond waardoor een groot zandlopervormig meer
ontstond.
Navajo's (5) Indianenstam uit Nieuw-Mexico en
Arizona.
Nazaire, Raymond (29) Directeur van de bank van
Longtown en een vriend van Gene Cleveridge.
Nebraska (27) Staat in het noorden van de
Verenigde Staten.
Ned (2) Cowboy in dienst van de S-ranch.
Ned (3) Lid van de bende van sheriff Mirtle.
Ned (7) Eerst handlanger van Bernard Boyle, later
cowboy op de Flammion-ranch en handlanger van
Buff Cooper.
Ned (13) Barkeeper in de Rode Adelaar.

Murden, Gene (33.2) Vriend van Ben Lennon.
Werkzaam in een houtzagerij.

Ned (14) Cowboy van de S-ranch.

Murden, mrs. (33.2) Moeder van Gene Murden.

Negro (18) Zeer snel paard van de Gemaskerde
Ruiter, alias Pedro Savandra.

Murner (30) Handlanger van Borton. Werd door
Bob Stanhope gearresteerd nadat hij samen met
Earl en Ruffy een overval op de ranch van Dick
Leather had gepleegd.
Musical (27) Gehucht in het zuiden van Kansas.
Musting (33) Advocaat uit Houston. Henswood
was één van zijn cliënten.
Myrt (18.1) Leider van de roversbende die de
postkoets naar Mining-Valley overviel en pater

Nelson (1, 2°, 9, 10.1°, 24) Commandant van het
militaire fort Blue-Hill.
Nelson, Buck (29) Inwoner van Longtown die als
vechtersbaas bekend stond.
Nevada (29) Staat in het zuidwesten van de
Verenigde Staten.
New Orleans (33) Stad in Louisiana, aan de
monding van de Mississippi.

New York (3, 9, 14, 15) Stad in de staat New York.

kwam het bij de Verenigde Staten. In 1912 werd
Nieuw-Mexico als staat toegelaten tot de Unie.

New-Hampton (26) Stad in Arizona in de buurt
van de Mexicaanse grens, gebouwd door de
inwoners van Hampston nadat deze gedwongen
waren te vertrekken.

Nieuwe Wereld (9, 26) Tegengestelde van de Oude
Wereld, Europa. Bestaat uit de werelddelen Noorden Zuid-Amerika.

Newart (33) District in Texas.

Noord-Amerika (1) Continent.

Newland, John jr. (3, 5, 7, 21) Zoon van John
Newland sr. Na de overval op en de verdwijning
van de postkoets van Canon-city naar Palmida, toen
hij ongeveer veertien jaar oud was, trok hij er met
een paar vrienden op uit om de toegang naar de
Mosquitovallei te zoeken. Ze werden ontdekt door
de bende van sheriff Mirtle en gevangen genomen.
Door een list wisten ze te ontsnappen.
Na het verdwijnen van de White Watercreek ging
hij met Ann Stanhope op onderzoek uit bij de
bovenloop. Hier werd hij ontvoerd door Ned en
Buster en gevangen gehouden in een hut in het
Sparrenbos. Hij werd hieruit bevrijd door Bob
Stanhope, Witte Veder en zijn vader.

Norman, John (31) Vroegere speelkameraad van
Bob Stanhope. Kreeg een tijdelijke aanstelling tot
sheriff van Chieflaw. In deze periode kreeg
vestigden de Arbazars zich in zijn district. Om
moeilijkheden te voorkomen riep hij Stanhopes
hulp in. Door dit besluit kreeg hij een vaste
aanstelling waarna hij Glover, in plaats van
Cowshead, tot hoofdstad van Chieflaw maakte.

Newland, John sr. (3, 5, 7, 8, 10, 18, 21, 26)
Rancher uit Canon-city. Eigenaar van de Double
Cross. Daarnaast commissaris van de bank van
Canon-city. Hij was de vader van John Newland jr.
Leverde een belangrijke bijdrage bij het oprollen
van de bende van sheriff Mirtle.
Newland, Mrs. (3, 5, 7) Vrouw van John Newland
sr. en moeder van John Newland jr.
Newton (8) Lid van de directie van de
spoorwegmaatschappij. Verried de tijden dat de
treinen van Palmida naar Sandhill reden aan Con
Highway. Hij werd hiervoor gevangen genomen
door Bob Stanhope.

Noticia, La (18) De belangrijkste krant van
Valudez.
Nottingham (29) Rancher uit de Edmond-valley.
O'Brien, Pater (4, 10.1, 18.1) Missionaris.
Opvolger van pater Henry Boyle. Voor hij aan zijn
missiewerk begon was hij cowboy. Hij hielp de
kleine boeren in de buurt van Dorwan door hun
ranches op te kopen. Even later redde hij Sharp van
de dood.
Enige tijd later kreeg hij van zijn overste de
opdracht om missiewerk bij de Kulau's te doen. Hij
werd hierbij vergezeld door de catechisten Paulus
en Joannes en Bob Stanhope en Witte Veder.
Dankzij de laatste twee wist hij ternauwernood aan
de dood te ontsnappen.
Op weg naar de S-ranch was hij getuige van een
overval op de postkoets naar Mining-Valley. Hij
achtervolgde de roversbende van Myrt en werd
door de rovers gevangen genomen. Hij werd door
Bob Stanhope en Witte Veder bevrijd.

Nicholás (15) Bijnaam van Generaal Braganza.
Nick (4) Handlanger van Warton. Hij ontdekte
Witte Veder toen deze in Warton's huis was
binnengedrongen.
Nick (22) Handlanger van Evans en Bull.
Nieuw Geluk (26) Saloon in New-Hampton.
Eigendom van Jef.
Nieuw Geluk (31.2) Logement in Pueblo.
Nieuw-Mexico (32, 33) Staat in het zuiden van de
Verenigde Staten. Het gebied hoorde oorspronkelijk
bij de kolonie Nieuw Spanje. Na de
onafhankelijkheid van Mexico kwam het gebied bij
dat land. Na de Mexicaans-Amerikaanse oorlog

O'Conner (1) Voorman van de W-ranch. Speelde
onder één hoedje met Fred Moulders en Devil Jack
waardoor zij makkelijk het vee van de ranch
konden stelen.
O'Reilly (9) Ingenieur. Leider van de expeditie uit
New York waar ook Percy Greham toe behoorde.
Oakman (27) Rancher uit de omgeving van
Wichita.
Ochtendzongebergte (27) Gebergte in Kansas.
Ojo di Aguila (15, 18, 23, 25) Bijnaam van Bob
Stanhope.

Oklahoma (27) Staat van de Verenigde Staten van
Amerika. Het gebied werd in 1803 gekocht van
Frankrijk. In 1830 kreeg het de status van
Indianengebied en vanaf dat moment werden
duizenden indianen naar het gebied gevoerd. In
1889 kreeg het de status van territorium en begon
de kolonisatie door blanken. In 1907 werd
Oklahoma als staat toegelaten tot de Unie.
Oklahoma City (27) Hoofdstad van de staat
Oklahoma. De stad werd gesticht in 1889.
Old Man's-kreek (25) Kreek die de
watervoorziening van de S-ranch verzorgt.
Old Tom (31.1) Saloon in Ursulatown.
Olmwood (33) Stad in Texas, ten noorden van
Houston.
Omeretown (31.1) Stad in het noorden van een van
de Verenigde Staten.

Panhandle (19) Ranch van Jef Kane in de
omgeving van Lorenzo Valley.
Panier (12) Notaris uit Monserre.
Parkman (28) Generaal van het leger.
Garnizoenscommandant van Baton Rouge.
Parque del Cisne de Mantua (15) (Park van de
Mantueense Zwaan) Park in Mexico-City.
Pat (26) Cowboy van een ranch in de omgeving
van Mining-Valley.
Paton, Thomas (30.1) Goudzoeker uit MemphisCity. Hij vond goud in het Stenen Man-gebergte en
werd daarom belaagd door de bende van Elkton.
Nadat deze was gearresteerd gaf Paton het
goudzoeken op en trad bij dokter Artmore in dienst
als koetsier.

Orson (33) Bijnaam van Henswood.

Patton (20) Naam die door Dok Hudson werd
gebruikt om het sheriffkantoor van Lorenzo Valley
binnen te dringen.

Otowasha (13) Rivier in Texas, zijrivier van de
Coloradorivier.

Paulus (10.1) Indiaanse catechist en helper van
pater O'Brien.

Ouwe Jim (32) Stalhouder van Earl Johnson. Hielp
Bob Stanhope bij het bevrijden van Witte Veder
toen deze door Johnson gevangen gehouden werd.
Hij kreeg daarna een betrekking bij Peter Clown op
de C-ranch.

Paymojo (26) Stad in Mexico.

Ouwe Sam (22) Bijnaam van Sam Peony.

Pedro (11) Spion van Gonzalez in Valudez.

Pablo (11) Cowboy van Don Esteban de Valorga.

Pedro (15) Poortwachter van de Haciënda de la
Perla Negra.

Pablo (23) Jonge zeeman. Werd in Felanits door
Bugatta ontvoerd om aan een raderboot te werken.
Nadat zijn vriend Carlos de Valorga ook gevangen
was genomen slaagde hij erin te ontsnappen.
Pablo (25) Staljongen van señor Todoli Marco.
Packman's Hill (13) Heuvel in de buurt van
Walsh.
Paco (25) Handlanger van Pedro.
Paddle (33) Visser uit een Texaans dorpje aan de
Golf van Mexico. Handlanger van Henswood.
Palmida (3, 5, 6, 7, 8, 17) Stad dicht bij de grens
met Mexico.

Pechvogel, de (20) (Engels: The Unlucky Person)
Verlaten goudzoekershut in de buurt van Lorenzo
Valley.

Pedro (15) Handlanger van Don Mantora.
Pedro (25) Handlanger van señor Todoli Marco en
leider van de 'bende van het blaffende zand'.
Peggy (31.1) Serveerster in 'Troef Aas'.
Penter (15) Leider van de groep rebellen die
aanslagen in Mexico pleegde. Zijn bende werd
opgerold door Witte Veder en Don Juan Cortera, in
samenwerking met de politie van San Marta de los
Montes.
Peony, Sam (22†) Rijke rancher uit de omgeving
van Hourglass, aan de andere kant van 'Het Nauw'.
Hij ijverde zijn hele leven voor een brug over dit
water. Na zijn dood vermaakte vrijwel al zijn
bezittingen aan de stad, op voorwaarde dat er een

brug zou worden gebouwd. Dit leidde tot de bouw
van de "Sam Peony-bridge."

Plume, Sam (1) Cowboy in dienst van de W-ranch.
Hielp bij het verijdelen van een veediefstal.

Pepita (24) Mexicaans kookstertje, werkend op de
S-ranch.

Porter, Hall (11) Rancher uit de omgeving van
Lorenzo Valley.

Pete (10) Handlanger van Mirtle in Tatsfield.

Postkoets, de (21) Saloon in Evanstown. Eigendom
van Brick.

Pete (29) Cowboy van de Rainbow-ranch en
handlanger van Hank Trewin.
Pete (30) Inwoner van Lansdon.
Pete (31) Handlanger van Greiston.
Pete (32) Cowboy van de C-ranch.
Pete (33) Inwoner van Wardone.
Pete (33.1) Eigenaar van de saloon 'Queen of
Hearts' in Meniz de la Frontera.
Peter (10) Jongetje van een jaar of acht uit
Tatsfield.
Peterson, Blue (17) Cowboy van de Triangleranch.
Petrus (2) Bijbels figuur. Apostel van Jezus
Christus. Na diens dood eerste bisschop van Rome.
Bleef daar tijdens de christenvervolgingen.
Phoenix (7*, 26, 31, 32, 33, 33.1) Stad in Arizona.
Vanaf 1889 hoofdstad van het territorium, vanaf
1912 van de staat.
Pinas (18) Stadje in het zuiden van Arizona, in de
buurt van de Mexicaanse grens.
Pinetree (10) Stad in het noorden van Arizona.
Pinford (27) Advocaat uit Wichita.

Postmanranch (32.1) Voormalige
paardenwisselplaats op zes of zeven mijl ten
zuidwesten van Trusty.
Potter, Crosby (20) Goudzoeker. Hij nam Percy
Fitzgerald onder zijn hoede, maar vertrok later naar
Mexico. In Anacua kwam hij in aanvaring met Red
Scott. Hij hielp Fitzgerald bij het herkrijgen van
diens gestolen goud. Hij werd door sheriff Colinan
van Lorenzo Valley gearresteerd op verdenking van
gouddiefstal. Hij werd later weer vrijgelaten.
Poulder (31.2) Ontdekte een goudmijn in de bergen
bij Pueblo. Hij kon geen mensen vinden die voor
hem wilden werken dus besloot hij ze te ronselen
en gevangen te houden. Hij werd samen met zijn
handlangers gearresteerd door Bob Stanhope en
Witte Veder.
Presston (31.2) Stad, waarschijnlijk in Arizona.
Mogelijk dezelfde als Preston.
Proafily (30) Stad in de Verenigde Staten.
Puebla (15) Stad in de Mexicaanse deelstaat
Puebla.
Pueblo (31.2) Grootste stad in de Amerikaanse
staat Colorado.
Pueblo Hotel (31.2) Hotel in Pueblo waar Indianen
geweigerd worden.
Puerto Seguro, El (15) Woning van Don Enrique
Colombia.

Pinkston, mrs. (23) Hotelhoudster in Felanits.
Putah's (1) Indianenstam.
Plains, de (6) Woest gebied ten oosten van de
Aldarberg.
Plaza del Mercado (15) Marktplein van Zacatecas.
Plaza Real (25) Marktplein en centrum van
Calamayor.
Pluma Blanca (15, 23, 25) Bijnaam van Witte
Veder.

Quantrello, José (8) Mexicaan uit Manerta. Later
eigenaar van een bar in Sandhill. Hield voor Bob
Stanhope Con Highway in de gaten. Hield ook
Newton gevangen.
Queen of Hearts (33.1) Saloon in Meniz de la
Frontera. Eigendom van Pete.
Quickston (26) Stad in Arizona, tussen de
Mexicaanse grens en Phoenix.

Rabbit-kreek (28) Kreek in Louisiana waar het
regiment der Mississippi-Duivels de Noordelijke
troepen versloeg.

Red Bill (5) Vooraanstaand lid van de bende van de
Blauwe Bergen. Zijn bijnaam draagt hij vanwege de
kleur van zijn haar.

Rafaël, Don (15) Naaste medewerker van de
president van Mexico.

Red Wolf (1, 2, 5) Bijnaam van Fred Moulders.

Rafter-S (19) Ranch van Stockton in de omgeving
van Lorenzo Valley.
Rainbow-ranch (29) Ranch van de familie
Cleveridge, ten noorden van Longtown.
Raleigh, Peter (11) Rancher in de buurt van
Lorenzo Valley. Eigenaar van de Bar R-ranch.
Rancho Bella Vista (26) Ranch van Zaro, net over
de Amerikaans-Mexicaanse grens bij NewHampston.
Rank (19) Cowboy uit de omgeving van Lorenzo
Valley die hielp bij het oprollen van de bende van
Buck.
Rankin (10) Sheriff van Tatsfield.
Ray (32.1) Kok van de Woodson-ranch. Hielp
Arthur Woodson bij het terugkrijgen van zijn ranch.
Rayding (27) Stad in het zuiden van Kansas.
Recio (31) Stamhoofd of koning van de Arbazars.
Hij leidde zijn volk naar Arizona om het beeld van
Arbaz, dat door Greiston was gestolen, terug te
halen.
Red (3) Lid van de bende van sheriff Mirtle.
Red (6) Handlanger van Buff Cooper en wachtpost
bij het kamp bij de Aldarberg.
Red (13) Lid van de Broederschap van de Grijze
Veulen.
Red (16) Schaapherder.
Red (17) Handlanger van Eric Togor en cowboy
van de Diamond-Eight.
Red (18.1) Handlanger van Myrt. Hoewel hij
toegaf liever wat anders te zijn dan rover, weigerde
hij zijn straf uit te zitten.
Red (27) Cowboy van de Bottman-ranch.

Redder der roodhuiden (2) Bijnaam van Alan
Stunner.
Redder, Bing (7) Opvolger van Mirtle als sheriff
van Canon-city.
Redgrove (28) Dorp in Louisiana. In Redgrove was
een opslagplaats van het leger van Louisiana.
Redman (32) Eigenaar van een ranch in de
omgeving van Humphry.
Redmond-pas (1) Pas in de buurt van MiningValley
Reizende komedie, de (26) Reizend
toneelgezelschap onder leiding van Elsa Conners.
Na het vertrek van Pete Carlile en later Haywood
hief Conners de groep op.
Remorden rivier (27) Rivier in Kansas.
Richmond (31.2) Hoofdstad van de Amerikaanse
staat Virginia. De stad werd gesticht in 1737 en was
tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog de hoofdstad
van de Confederatie.
Rick (6) Handlanger van Buff Cooper en leider van
de bende bij de Aldarberg.
Rio Grande (23, 33) Eigenlijk: Rio Grande del
Norte. Rivier, ontspringt in Colorado en loopt
daarna door Nieuw-Mexico om vervolgens vanaf El
Paso de grens tussen Texas en Mexico te vormen.
Hij mondt uit in de Golf van Mexico. In Mexico
heet de rivier 'Rio Bravo'.
Rio Grande (23) Hotel in Felanits.
Rio Malo (11, 12.1, 15, 19) Rivier die in de buurt
van Lorenzo Valley de grens tussen de Verenigde
Staten en Mexico vormt.
Ritter (1) Handlanger van Fred Moulders en Devil
Jack.
Roberto (15, 18) Bijnaam van Bob Stanhope.
Roberts (19) Rancher. Eigenaar van de Flying-R.
Hielp bij het oprollen van de bende van Buck.

Rock (22) Handlanger van Evans.
Rocky Mountains (27*) Hooggebergte in het
westen van de Noord-Amerika, lopend van Canada
tot aan Nieuw-Mexico.
Rod (5) Lid van de bende van de Blauwe Bergen.
Rodap, Blend (17) Oude farmer uit de omgeving
van Bevercreek.
Rode Adelaar (13) Saloon in Walsh. Schuilplaats
van de Broederschap van de Grijze Veulen.
Rode Pas (30.1) Pas in het Stenen Man-gebergte.
Zo genoemd vanwege de dieprode kleur van het
gesteente.
Rode rivier (31.1) Rivier die nabij Hammerston
ontspringt.
Rode Slang (1†) Tula. Werd verstoten door zijn
stam. Verraadde de schat der Tula's aan Fred
Moulders. Werd door deze vermoord.
Rojas (23) Handlanger van Bugatta.
Rome (2) In de klassieke oudheid hoofdstad van
het (West-)Romeinse Rijk, later van Italië.
Roofstone (28) Rijke landeigenaar uit Louisiana,
die een landgoed twaalf mijl ten oosten van Baton
Rouge bewoonde. Hij streefde naar een Vrije Staat
Louisiana en was de leider van de Broederschap
van de Mississippi-duivels. Zijn plannen werden
verstoord door Bob Stanhope die een extra editie
van de 'Koerier van Baton Rouge' liet drukken,
waarin de revolutie afgekondigd werd. Roofstone
vluchtte hierop naar zijn leger bij het Droge Meer.
Dit leger werd aangevallen door een regiment onder
leiding van Stanhope en generaal Parkman.
Roofstone vluchte hierop richting de rivier.
Achtervolgd door Stanhope en Parkman klom hij in
een boom. Buiten zinnen trok hij zijn revolver,
waardoor hij zich niet vast kon houden en in de
rivier stortte. Zijn lichaam werd niet gevonden.
Rooie Charley (1) Handlanger van Fred Moulders.
Rooley (29) Rancher uit de Edmond-valley.
Rose, Ned (1†) Cowboy in dienst van de W-ranch.
Werd bij een veediefstal doodgeschoten.
Ross (19) Onderaanvoerder van de bende van
Buck. Hij werd door Bob Stanhope en Witte Veder

gevangen genomen en verraadde uit angst alles wat
hij wist over de bende. Later werd hij vrijgelaten.
Roster (28) Kapitein uit het regiment der
Mississippi-Duivels en adjudant van generaal
Dampeur. Na de Civil War was hij kolonel en lid
van de Broederschap van de Mississippi-Duivels.
Hij stond op het punt tot generaal gepromoveerd te
worden.
Rots van de Wijzende Vinger, de (8) Rots langs
de spoorlijn van Palmida naar Sandhill. Plaats van
minstens twee overvallen op de trein.
Rotsgebergte (27) Zie Rocky Mountains.
Rough, Kid (19) Cowboy van de S-ranch.
Rousting (31.1) Handlanger van Turming.
Royal Mounted Police (12) (Koninklijke Bereden
Politie) Voluit: Royal Canadian Mounted Police.
De federale politiedienst van Canada. Gevormd in
1920 uit de Royal Northwest Mounted Police (uit
1873) en de Dominion Police (uit 1868)
Ruffy (30) Handlanger van Borton. Werd in
Ammelstunt gearresteerd door Bob Stanhope, Witte
Veder en de sheriff van Lansdon.
Runk (18) Sheriff van Pinas.
Rusham (27) Rijke inwoner van Wichita.
Russ (27) Handlanger van Lew Lawton. Nam
samen met Dick Nat Lenton en Matuna gevangen.
Werd uiteindelijk in het ranchhuis van de 'Two
Hills' door Bob Stanhope gearresteerd.
Russell (21) Oude inwoner van Evanstown.
Ryston Company (31.2) Maatschappij uit Pueblo
die zich bezighoud met mijnbouw.
S-ranch (1°, 2, 3, 4, 5, 6°, 7°, 9, 10, 10.1, 11, 12°,
12.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18.1, 19, 20, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 31.2, 32, 33.1) Ranch van Bob
Stanhope, ten noorden van Mining-Valley.
Salina (21) Stad in het midden van Kansas. De stad
werd in 1858 gesticht.
Sam (4) Cowboy van de Half-Moon. Was
betrokken bij de poging tot bevrijding van Doc en
leidde de geslaagde poging om zowel Doc als Sharp
te bevrijden. Hij samen met zijn helpers gevangen

door de cowboys van de S-ranch onder leiding van
Jim en pater O'Brien.

Santa Fé-ranch (11) Ranch in de buurt van
Lorenzo Valley, gedeeltelijk in Mexico. Eigendom
van Stef Harridon.

Sam (10) Bewaker van de gevangenis van Pinetree.
Sam (18.1) Handlanger van Myrt.
Sam Peony-bridge (22) Brug over 'Het Nauw'.
Gebouwd nadat Sam Peony dit aan de stad
Hourglass als voorwaarde voor zijn erfenis had
gesteld. Het ontwerp van de brug werd getekend
door Darren.
Samaritanen (6) Leden van een kleine religieuze
gemeenschap.
San Diego (22, 27) Stad in Californië aan de
Pacifische Oceaan.
San Francisco (3, 7, 9) Stad in de Amerikaanse
staat Californië.
San Marta (15) Kerk in San Marta de los Montes.
San Marta de los Montes (15) Stad in het noorden
van Mexico, honderd mijl ten zuiden van Valudez.
San Marta-rivier (15) Rivier in Mexico.

Santa Maria-ranch (11, 12.1) Ranch in de buurt
van Lorenzo Valley. Eigendom van Sam Gallau.
Savandra, Pedro (18) Jonge eigenaar van El Arco
del Cielo. Stal als de Gemaskerde Ruiter, oftewel El
Mascara, van de rijken en gaf aan de armen,
waaronder hij dus een grote aanhang had. Hij werd
ontmaskerd door Bob Stanhope, die hem echter liet
gaan. Daarna gaf Savandra zijn rol op.
Scotland-Yard (2) Hoofdkwartier van de Londense
politie.
Scott, Red (20) Gouddief. Beroofde Percy
Fitzgerald samen met Smily Curly. Zij beroofden
samen met Walt Kirchner, Dok Hudson en Steve
Bloody nog enkele andere goudzoekers. Op een
gegeven moment braken ze en namen Scott en
Curly het goud mee. Zij verborgen het bij de
Pechvogel. In Anacua werd Scott na een vechtpartij
met Crosby Potter opgesloten. Na zijn vrijlating
sloot hij een overeenkomst met Kirchner en Hudson
om het goud, dat door Fitzgerald teruggevonden
was, terug te halen. Scott werd door Bob Stanhope
en Witte Veder gevangen genomen in het
sheriffkantoor van Lorenzo Valley.

San Pedro (33) Plaats in Texas.
Scottty (26) Hulpsheriff van New-Hampton.
San Salvador (25) Hoofdstad van El Salvador.
Seattle (27, 33) Stad in de staat Washington.
Sanders, Bill (1) Bandiet uit Mining Valley. Werd
na het overvallen van een postkoets gearresteerd
door Bob Stanhope.
Sandhill (8) Stad in het district Bevercreek, tussen
Bevercreek en Palmida. De stad werd aangesloten
op de spoorlijn, voordat deze naar Bevercreek
doorgetrokken werd.
Sandow, Bill (16) Vooorman van de Circle-M
ranch.
Sandy (26) Handlanger van Haywood.
Sangre de Cristo Mountains (31.2) Gebergte in
Colorado.
Santa Cecilia-plantage (33) Plantage in de buurt
van Bornehead. Eigendom van mr. Goodwin.
Santa Fé (27) Hoofdstad van de staat NieuwMexico.

Shaft, Ben (22) Cowboy uit Hourglass. Ging als
boodschapper naar Mining-Valley om Bob
Stanhope te halen. Hij werd onderweg door Jack en
Rock gevangen genomen, maar door Stanhope en
Witte Veder bevrijd.
Sharp (4) Cowboy in dienst van Stanley Grove.
Was één van de belangrijkste binnen de ploeg. Na
de arrestatie van Doc leidde hij een poging om deze
te bevrijden maar hij werd hierbij zelf gevangen.
Hij werd later weer bevrijd door zijn vrienden.
Onderweg naar de Half-Moon werden hij een zijn
kameraden tegengehouden door cowboys van de Sranch onder leiding van Jim en pater O'Brien. Sharp
probeerde langs een steile rotswand te ontsnappen
maar kwam hierbij ten val. Hij werd ternauwernood
gered door pater O'Brien waarna hij deze beloofde
om zijn straf gelaten te dragen.
Shelder (11) Vader van John Shelder. Kwam in een
rolstoel na een val van zijn paard.

Shelder, John (11) Zoon van de oude Shelder,
rancher in de omgeving van Lorenzo Valley.
Sheridan, Mike (29) Rancher uit de Edmondvalley. Werd door Adam Cleveridge, alias Hank
Trewin, gedwongen de vallei te verlaten en naar
Nevada te vertrekken. Na Cleveridge's arrestatie
keerde hij en zijn gezin weer terug.

Slake (1) Bandiet. Handlanger van Fred Moulders.
Slangenberg (30.1) Berg in het Stenen Mangebergte. Zo genoemd omdat de vorm leek op die
van een slang die zich opricht.
Sleverin, Harold (33) Politiefunctionaris.
Rechterhand van Henry Carter. Spion van
Henswood.

Shipston (27) Stadje in het noorden van Kansas.
Slick (7) Handlanger van Buff Cooper.
Shore, William (10) Winkelier uit Pinetree.
Short, John (16) Bijnaam van Bryan Vandijke.
Shorty (4) Cowboy van de Half-Moon ranch.
Shorty (13) Lid van de Broederschap van het
Grijze Veulen.
Shorty (14) Cowboy
Shorty (19) Cowboy van de Half-Moon ranch.
Shorty (19) Cowboy uit de omgeving van Lorenzo
Valley die deelnam aan een klopjacht op de grijze
hengst en hielp bij het oprollen van de bende van
Buck.
Shotburn (4) Ingenieur in dienst van een
spoorwegmaatschappij. Na herhaald aandringen van
Stanley Grove en berichten over de onveilige
situatie in Mining-Valley besloot hij een spoorlijn
naar Dorwan te laten lopen.
Siam (22) Land in Zuid-Oost-Azië, vanaf 1949:
Thailand.
Silver Mountains (21) Gebertgte in Kansas, in de
buurt van Evanstown.
Silver-ranch (31.1) Ranch ten zuiden van
Hammerston. De eerste eigenaar, de oude Hunting,
liet de ranch na aan zijn aangenomen zoon Gene
Landoon, hiermee zijn eigen zoon passerend. Hij
bepaalde wel dat de Huntings de ranch weer in bezit
konden krijgen als de ranch verkocht werd. Jef
Hunting bedacht een plan om de ranch via deze weg
in handen te krijgen maar hij overleed voor hij dit
uit kon voeren. Turming en Eagle voerden daarna
het plan uit.
Silverstar-ranch (33) Katoenplantage van
Warnven in de omgeving van Lyoming.

Slim (3) Jongen uit Canon-city die samen met zijn
vriend John Newland jr. en enkele anderen op zoek
ging naar de verborgen toegang tot de
Mosquitovallei waarbij ze allen gevangen genomen
werden.
Slimy (30.1) Salooneigenaar in Memphis-City.
Slimy (32) Voorman en handlanger van Earl
Johnson. Werd door de soldaten van majoor Grand
gearresteerd.
Sloan (33.2) Sheriff van Sterwood. Hij arresteerde
Ben Lennon op verdenking van moord op George
Cramp. Hoewel het bewijs overtuigend was,
twijfelde hij en liet hij hem gaan. Die avond ging
hij op weg naar de Lennon-ranch om met Bob
Stanhope, die de Lennons te hulp geschoten was, te
praten. Onderweg werd hij door Jif Henson, zijn
deputy en de werkelijke moordenaar neergeschoten.
Hij werd hierbij zwaar gewond.
Sloan, mrs. (33.2) Vrouw van sheriff Sloan van
Sterwood.
Slochter (19) Rancher uit de omgeving van
Lorenzo Valley.
Slochter, mrs. (19) Vrouw van Slochter.
Slow (19) Lid van de bende van Buck.
Slow, Bill (1) Cowboy in dienst van de W-ranch.
Hielp bij het verijdelen van de veediefstal op deze
ranch maar werd samen met zijn broer Mike
gevangen genomen door Fred Moulders.
Slow, Mike (1) Cowboy in dienst van de W-ranch.
Hielp bij het verijdelen van de veediefstal op deze
ranch maar werd samen met zijn broer Bill
gevangen genomen door Fred Moulders.
Slumbertown (29) Stad in Arizona.

Sinterklaas (14) Centraal figuur binnen het
sinterklaasfeest, gebaseerd op Nicolaas van Myra.

Smalle-dal (30.1) Dal in het Stenen Man-gebergte.

Smith (2) Lid van de bende van Bickly. Hij
vervoerde met twee handlangers Witte Veder naar
Devil's Rock. Hier aangekomen wist Witte Veder te
ontsnappen en hun paarden weg te jagen. Wat
naderhand met hem gebeurde is niet bekend.
Smith, Ankey (1†) Handlanger van Fred Moulders.
Bij een aanval op het Arendsnest werd hij door
Witte Veder doodgeschoten.
Smith, John (16) Bijnaam van Bryan Vandijke.
Smith, Stanley (8) Conducteur. Werd door Jones
ontvoerd bij een treinoverval.
Smithers, Ben (3) Oudere man uit Canon-city.
Getrouwd met mrs. Smithers. Hij hielp bij het
verdedigen van de bank van Canon-city, toen
sheriff Mirtle en zijn bende probeerden deze te
overvallen.
Smithers, Mrs. (3) Vrouw van Ben Smithers.
Smithy (32) Cowboy van de C-ranch.
Snake (4) Handlanger van Warton die de ranches
op de openbare verkoop zou moeten opkopen maar
die gevangen genomen werd door Bob Stanhope,
alias Arendsoog, en Witte Veder.
Snake, Jef (10) Deputy van sheriff Bud Hope van
Pinetree en verbindingsman van Mirtle in die stad.
Hij zorgde ervoor dat Hope verdween en
arresteerde vervolgens Bob Stanhope hiervoor.
Stanhope wist, met hulp van Witte Veder en samen
met de gearresteerde Ben Brown, te ontsnappen.
Snake ging achter ze aan naar Tatsfield maar werd
daar door Ben Brown gevangen en uitgeleverd aan
sheriff Rankin van Tatsfield.
Snake-dal (2) Dal op het terrein van de S-ranch.
Snorremans (30.1) Bijnaam van Mormon.
Somerset, Buck (2) Cowboy in dienst van de Sranch. Spioneerde voor Bernard Boyle.
South Pacific Express (33) Spoorlijn van El Paso
naar Houston.
Spades, Bard (19) Rancher uit de omgeving van
Dorwan.
Spanje (5, 6, 11, 18, 23, 26) Land in het zuiden van
Europa, grenzend aan Portugal, Frankrijk en
Andorra en aan de Middelandse zee en de
Atlantische Oceaan.

Sparrenbos (7) Bos in het zuidoosten van de
Sunshine-ranch.
Spook-cowboy (2, 7) Bijnaam van Bernard Boyle.
Spookranch, de (26) Zie Double C-ranch.
Sprang, Bill (6) Inwoner van Bevercreek. Lid van
de posse van sheriff Ralph Cornell. Bij de aanval op
het kamp bij de Aldarberg raakte hij gewond.
Spring-gebergte (30) Gebergte in de buurt van
Lansdon.
Squint (5) Luitenant van de bende van de Blauwe
Bergen. Werd door Bob Stanhope gevangen
genomen om een geheime uitgang te wijzen.
Squint, Jack (17) Handlanger van Eric Togor en
cowboy van de Diamond-Eight.
Staffordwaterval (31.1) Waterval in de Rode rivier
in de buurt van de bron.
Stall, Mike (18) Bandiet. Pleegde een overval op
de trein naar Chihuahua vermomd als de
Gemaskerde Ruiter. Hij gearresteerd na een
vechtpartij in La Higuera.
Stan (15) Boodschapper van Penter.
Stanhope, Ann (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1,
11, 12, 12.1, 13, 14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33.1)
Voornamelijk bekend als de zus van Bob Stanhope.
Zij woonde samen met haar broer en haar moeder in
het Arendsnest. Werd ontvoerd door de indiaan
Vlugge Pijl in opdracht van Fred Moulders en Devil
Jack. Werd door haar broer bevrijd. Na de dood van
Moulders woonde zij op de S-ranch. Na vijf jaar
werd Witte Veder, een vriend van haar broer,
gevangen genomen door Warton en Stanley Grove
en werd haar broer zelf gearresteerd. Verkleed als
jongen wist zij Witte Veder te bevrijden.
Enige tijd later ging zij met haar broer mee op
vakantie naar Canon-city om John Newland op te
zoeken. Zij werd daar samen met John Newland jr.
door Ned en Buster ontvoerd en vastgehouden in
een hut in het Sparrenbos. Zij werd door haar broer,
Witte Veder en Newland bevrijd.
Weer later mocht zij mee naar Don Esteban de
Valorga, in Lorenzo Valley. Onderweg werd de
postkoets overvallen en kon haar broer nog net
voorkomen dat ze ontvoerd werd. Hierop besloot
hij haar weer terug te sturen.
Enige tijd daarna hielp zij Peggy Thomson en ging
zij met haar naar de Kapelrots. Hier werden zij tot
twee keer toe gevangen genomen door Harry Fret

en zijn handlangers. Zij werd bevrijd door haar
broer en zijn vriend Witte Veder.
Op een dag maakte zij een ritje waarbij zij langs het
Arendsnest ging. Hier werd zij verrast door Ben
Hastings, maar zij wist hem te overmeesteren en
nam hem mee naar de S-ranch. Tijdens een andere
rit werd zij door luitenant Flyburn, alias Warson,
ontvoerd en als gijzelaar gebruikt. Zij werd later,
onderweg naar Colorado, vrijgelaten en door Witte
Veder opgevangen. Zij hielp daarna bij de arrestatie
van Flyburn en zijn handlangers.
Stanhope, Bob (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 11,
12, 12.1, 13, 14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 18.1, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 31, 31.1,
31.2, 32, 32.1, 33, 33.1, 33.2) Beter bekend als
Arendsoog, een bijnaam die hij van de indianen
kreeg. Zoon van Robert James Stanhope. Na de
moord op zijn vader, toen hij zelf zestien jaar oud
was, besloot hij de bandieten in de omgeving van
Mining Valley voor het gerecht te brengen. Hij
vestigde zich hiervoor in het Arendsnest, samen
met zijn moeder en zijn zus Ann. Bij zijn taak werd
hij geholpen door de indiaan Witte Veder.
Na de dood van Fred Moulders begon hij de Sranch. Drie jaar daarna werd zijn ranch het
slachtoffer van twee groepen veedieven, onder
leiding van resp. Bernard Boyle en Bickly. Nadat
deze verslagen waren, werd hij hulpsheriff in het
district Dorwan.
Twee jaar later werd hij weer geconfronteerd met
toenemende onveiligheid in Mining-Valley, deze
keer veroorzaakt door Stanley Grove en de
advocaat Warton. Zij zorgden er echter voor dat
Stanhope van de verschillende overvallen en
veediefstallen de schuld kreeg. Hij werd door
sheriff Clifford gearresteerd en in Dorwan
gevangen gehouden maar door Witte Veder bevrijd
en slaagde er daarna in zijn onschuld te bewijzen.
Niet alleen in Mining-Valley, maar ook daarbuiten
maakte hij vaak jacht op misdadigers.
Vanzelfsprekend was niet iedereen hier over te
spreken. Een van zijn slachtoffers, Mirtle, ging
zelfs zo ver dat hij een groot netwerk opzette om
wraak te nemen. Dit mislukte en Mirtle werd
gearresteerd.
Behalve rancher, was Stanhope ook korte tijd
bonthandelaar. Hij erfde van de vroegere
goudzoeker Dan Stevens een bonthandel in Canada,
aan de Blackwaterrivier. Later bleek dat Stevens
niet dood was, maar gevangen genomen door
Bingham Westlake. Nadat Stanhope Stevens
bevrijd had kreeg deze de Blackwaterpost weer
terug.
Niet lang hierna werd hij door Washington
gevraagd een te onderzoeken wie verantwoordelijk
waren voor de aanslagen die in Mexico gepleegd
werden. Hij verijdelde hierbij een revolutie en
kreeg hiervoor een ridderorde.
Dankzij Eric Togor verdween hij later weer achter

de tralies, nadat Togor ervoor zorgde dat hij
verdacht werd van valsemunterij. Ook deze keer
werd hij door Clifford, inmiddels marshal van
Eastborn, gearresteerd. Hij werd bevrijd door
Barbara en Betty Anston en Bill Morton. Hij
slaagde er ook nu weer in zijn onschuld te
bewijzen. Niet veel later werd hij ervan
beschuldigd, vermomd als de Gemaskerde Ruiter,
een trein te hebben overvallen. Bernardo Vimaro
slaagde erin zijn onschuld te bewijzen.
Hoewel Stanhope's leven in het teken stond van het
bestrijden van de misdaad, werd hij ook zelf wel
eens het slachtoffer. Haywood liet zijn oog vallen
op het Stanhope's vee en deed of hij het wilde
kopen. Stanhope vervoerde 30.000 stuks vee
richting Mexico. Vlak bij de grens joegen Haywood
en zijn handlangers het vee op en smokkelden het
de grens over. Stanhope slaagde erin het vee te
heroveren en Haywood te arresteren.
Nat Lenton maakte van zijn bekendheid gebruik
door zich uit te geven als Arendsoog en samen met
Matuna de bank van Shipston te beroven. Stanhope
kreeg dit te horen en vertrok naar Kansas. Daar nam
hij Lenton gevangen.
Door het eerdere succes in Mexico werd hij later
door de President persoonlijk gevraagd een opstand
in Louisiana te bedwingen. Stanhope aanvaarde de
opdracht en rolde samen met Witte Veder de
rebellerende Broederschap van de MississippiDuivels op.
Niet lang hierna hielp hij de bewoners van de
Edmond-valley nadat verschillende van hun buren
verdwenen waren. Als dank werd de vallei
omgedoopt in Arendsoog-valley. De volgende eer
kwam van de Arbazars. Nadat Stanhope deze stam
geholpen had het beeld van Arbaz terug te krijgen
werd hij samen met Witte Veder in de stam
opgenomen.
Stanhope, Mrs. (1, 2, 3°, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1,
11, 12, 12.1°, 13, 14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 18.1, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30°, 31, 32, 33.1)
Kwam oorspronkelijk uit Engeland. Haar man van
Robert James Stanhope nam haar mee naar de
Verenigde Staten. Hier werd zij moeder van Bob en
Ann. Na de dood van haar man trok zij samen met
haar kinderen in het Arendsnest. Nadat haar zoon
de S-ranch begon, trok zij bij hem in. Zij werd door
de bende van Bernard Boyle ontvoerd maar door
Witte Veder bevrijd.
Stanhope, Robert James (1, 4°, 10°, 11°, 13°, 16°,
16.1°, 23°, 24°, 30°) Werd geboren in Engeland.
Vestigde zich in Amerika. Kreeg een beloning voor
het aangeven van Fred Moulders en zijn bende. Van
het geld begon hij een ranch. Was de vader van Bob
en Ann. Werd uiteindelijk door Fred Moulders
vermoord.
Stanley, Bob (2) Winkelier in Dorwan.

Stark, John (2†) Lid van de posse van sheriff
Grisley die erop uit trok om de Spook-cowboy te
arresteren. Hij werd hierbij doodgeschoten.
Stark, Willy (3) Jongen uit Canon-city die op
veertienjarige leeftijd samen met zijn vriend John
Newland jr. en enkele anderen op zoek ging naar de
verborgen toegang tot de Mosquitovallei, waarbij
ze gevangen genomen werden.
States, the (23, 25, 26, 27, 28, 30, 30.1, 31, 31.1,
32.1, 33) Zie Verenigde Staten.
Staunt, Bill (6) Volledige naam was William
Staunt. Werd gezocht voor misdaden. Ging onder
de naam Cas als cowboy op de Triangle werken.
Hij werd gearresteerd door Bob Stanhope en Shorty
Brooks.
Stead, mrs. (30) Verpleegster uit Lansdon.
Stearn, Hall (33†) Grondspeculant uit Fort Worth.
Nadat hij geboden had op een olieveld liet
Henswood hem vermoorden.
Steffenson, Jef (13) Cowboy van de Golden Cross.
Lid van de Broederschap van de Grijze Veulen.
Stenen Man-gebergte (30.1) Gebergte in
Tennessee.
Stern (33.2) Marshall van Tytown.

opstand voorbereidden en op wilden trekken naar
de S-ranch van Bob Stanhope. Hij waarschuwde
Stanhope hiervoor.
Enige tijd later vond hij een rijke goudader in de
buurt van de Mosquitovallei nabij Canon-city. Hij
werd door de bende van sheriff Mirtle ontvoerd
maar gaf zijn geheim niet prijs en werd uiteindelijk
door Bob Stanhope bevrijd, nadat hij kans gezien
had een briefje op de weg achter te laten.
Van het goud kocht hij een bonthandel in Canada,
aan de Blackwaterrivier. Zijn buurman, Bingham
Westlake, vond de concurrentie te groot en stuurde
"de geest van de Eenzame Wolf" op zijn post af.
Stevens ging op onderzoek en kwam bij Westlake
terecht, die hem gevangen nam. Stevens' klerk
Pierre Coutau, een handlanger van Westlake,
meldde notaris Panier in Monserre vervolgens dat
Stevens dood was en Panier handelde volgens
Stevens' testament: de Blackwaterpost kwam in
handen van Bob Stanhope. Die ging maakte jacht
op de Geest van de Eenzame Wolf en bevrijdde
Stevens. Stevens kreeg hierna zijn bonthandel weer
terug.
Stew (10) Postdirecteur van Pinetree.
Stille Oceaan (25) Oceaan, liggend tussen Noorden Zuid-Amerika, Azië en Australië. Grootste
oceaan ter wereld. Ook wel Grote of Pacifische
oceaan genoemd.
Stockton (19) Rancher. Eigenaar van de Rafter-S.
Hielp bij de belegering van Dead Town en daarmee
bij het oprollen van de bende van Buck.

Sterwood (33.2) Stad in de Verenigde Staten.
Stockton, Minny (19) Vrouw van Stockton.
Steve (10) Inwoner van Pinetree. Vond Ben Brown
bij de bank van Pinetree en getuigde tegen hem.
Steve (13) Lid van de Broederschap van de Grijze
Veulen.
Steve (21) Cowboy van de Four Stars Ranch.
Steve (24) Handlanger van Warson.
Steve (32.1) Cowboy van de Woodson-ranch. Hielp
Arthur Woodson bij het terugkrijgen van zijn ranch.

Stoke, Mat (16) Schaapherder die in de groep van
Rank Goffley het gematigde kamp
vertegenwoordigde. Hij was voor overleg met de
veehouders in de omgeving van Dorwan en
Mining-Valley. Nadat tot strijd besloten was trok
hij met zijn schapen naar de S-ranch, waar hij door
de eigenaar, Bob Stanhope, tegengehouden werd.
Stanhope overtuigde hem dat Goffley alleen zijn
eigen winst op het oog had, waarna Stoke hem hielp
bij het beleg van de Half-Moon ranch, waarbij hij
gewond raakte.
Stove (24) Handlanger van Warson.

Steven (8) Handlanger van Con Higway.
Ontvoerde en bewaakte Betty Anston.
Stevens, Dan (1, 2, 3, 4, 5, 10, 12) Goudzoeker uit
Dorwan. Werd onderweg naar Mining-Valley
overvallen door de bende van Red Wolf, alias Fred
Moulders. Hij werd gered door Bob Stanhope, alias
Arendsoog. Drie jaar later luisterde hij een groep
indianen, Utah's, af en ontdekte dat deze een

Street (33.2) Rancher uit de omgeving van
Sterwood.
Stunner, Alan (2) Mede-aanvoerder van de bende
van Bernard Boyle. Hij noemde zichzelf 'Redder
der roodhuiden' en stookte de Utah's op om ten
strijde te trekken tegen de S-ranch. Daarnaast
verstrekte hij hun 'het Water des Levens', wat niet

meer was dan jenever met een smaakje. Dit alles
deed hij zodat zijn bende het vee kon stelen. De
bende van Bickly was echter eerder ter plaatse. Hij
werd door Bob Stanhope en Witte Veder
gearresteerd en aan fort Blue-Hill uitgeleverd.

Texas IJzeren Spoorwegmaatschappij (33)
Spoorwegmaatschappij. Actief in Texas. Het
hoofdkantoor bevond zich in Georston. De
maatschappij was onder meer verantwoordelijk
voor de Central Line.

Sue, miss (5) Meisje achter de toonbank van het
hotel van Lorenzo Valley.

Texas-Arizona Spoorweg Maatschappij (29)
Spoorwegmaatschappij uit de Verenigde Staten.

Summer (22) Advocaat uit Hourglass.

Texasrangers (13) Politiedienst uit Texas. Werd
opgericht in 1823 en erkend in 1835. De dienst
heeft bevoegdheid in de hele staat.

Sundred, Mill (1) Bandiet uit Mining Valley. Werd
door Bob Stanhope gearresteerd na een overval op
een Tuladorp.
Sunshine-ranch (7) Ranch van Everton in de buurt
van Canon-city, grenzen aan de Double Cross van
John Newland.
Surfingston (33) Stad in de Verenigde Staten,
waarschijnlijk in Texas.

Thoisy-la-Berchère et Renaudoits, markies van
(26) Bijnaam van Haywood.
Thomas (23, 24, 27) Bijbels figuur. Apostel van
Jezus Christus. Geloofde niet in de
wederopstanding van deze. Hiervan is de
uitdrukking "ongelovige Thomas" afgeleid.
Thomas (28) Hulp van Bridson.

Swan, de (14) Eén van de grootste saloons van
Dorwan.

Thomson (24) Vroegere eigenaar van de grond
waarop de S-ranch gevestigd was.

Tafter (29) Rancher uit de Edmond-valley.
Tafter, Mrs. (29) Vrouw van Tafter.
Tampa (27) Stad in de Amerikaanse staat Florida.
Tatsfield (10) Stad in het noorden van Arizona.
Teasdale, sir Harold (33.1) Bijnaam van Bob
Stanhope.
Ted (29) Cowboy van de Rainbow-ranch en
handlanger van Hank Trewin.
Terence (12) Korporaal van de Royal Mounted
Police. Ging op onderzoek uit nadat hij berichten
kreeg over "de geest van de Eenzame Wolf". Hij
hielp Bob Stanhope bij het arresteren van Bingham
Westlake en Pierre Coutau en bracht hun over naar
de post van de Royal Mounted Police.
Terrabaldo (33.1) Hoogste politieautoriteit van
Mexico.
Terry (32) Hond van Lemmy.
Texas (13, 32.1, 33) Staat van de Verenigde Staten
van Amerika. Het gebied hoorde tot 1835 bij
Mexico. In dat jaar verklaarde Texas zich
onafhankelijk als de Republiek Texas, wat een jaar
later door Mexico werd erkend. In 1845 werd Texas
als 22ste staat toegelaten tot de Verenigde Staten.

Thomson, mrs. (14) Overleden vrouw van Tobi
Thomson.
Thomson, Peggy (14, 16, 19) Echte naam is
Margaretha Horn. Nadat haar ouders omkwamen bij
een treinongeluk werd zij door Tobi Thomson en
zijn vrouw geadopteerd. Pas na de dood van haar
vader ontdekte zij haar afkomst. Omdat Warton het
testament van haar vader verduisterd had, erfde zij
de Half Moon-ranch niet. Bob Stanhope probeerde
haar te helpen en vertrok samen met Witte Veder
naar de Kapelrots. Peggy ging hem samen met Ann
Stanhope, de zuster van Bob, achterna. Zij werden
tot tweemaal toe gevangen genomen door de troep
van Harry Fret. Bij de tweede keer werden zij door
Stanhope bevrijd, maar raakte Peggy gewond.
Nadat Stanhope het testament vond keerde zij naar
de Half Moon-ranch terug.
Thomson, Tobi (14†, 19) Rancher. Eigenaar van
de Half Moon-ranch. Pleegvader van Peggy
Thomson. Hij kreeg het aan zijn hart en de dokter
vertelde hem dat hij niet lang meer te leven had.
Direct daarop ging Thomson naar Warton om zijn
testament te laten maken. Nadat het testament klaar
was kreeg hij een hartaanval en overleed. Warton
verduisterde daarna zijn testament.
Thysling (30) Stad in de Verenigde Staten.
Tibbers, Jefferey (16) Rancher. Eigenaar van de
Double Fork-ranch.

Tiger (33.2) Hond van Ben Lennon. Per ongeluk
door Lennon doodgeschoten.
Tobi (23) Hond van Pablo.
Todoli Marco, Francisco Cristóbal Alfonso (25)
Grootgrondbezitter uit de omgeving van
Calamayor. Stond bekend als señor Popular. Hij
wilde president van El Salvador worden, maar
moest daarvoor laten zien dat hij ook iets
presteerde. Hij bedacht 'de bende van het blaffende
zand' die onder leiding van Pedro aanvallen pleegde
op de stad. Deze aanvallen vonden plaats nadat
Todoli Marco het blaffende zand geluid zou laten
maken, waardoor de aanvallen iets dreigends
zouden krijgen. Hij hoopte dat de sheriff van
Calamayor zijn hulp zou inroepen zodat hij kon
laten zien dat hij wel wat presteerde. Zijn bende
werd echter door Bob Stanhope en Witte Veder
opgerold en hij werd gearresteerd.
Togor, Eric (17) Rancher van Zweedse afkomst en
eigenaar van de Diamond-Eight. Zijn cowboys
pleegden veediefstallen in de omgeving. Daarnaast
was hij valsemunter. Nadat zijn plannen werden
ontdekt door Bob Stanhope probeerde hij de bank
van Bevercreek te overvallen. Dit werd voorkomen
door Bob Stanhope en Witte Veder, in
samenwerking met Anston, sheriff Grisley van
Dorwan en sheriff Cornell van Bevercreek. Togor
werd hierbij gearresteerd.
Tom (3) Lid van de bende van sheriff Mirtle.
Tom (31) Inwoner van Treetown die als
vechtersbaas bekend stond.
Tom (32) Handlanger van Mike. Werd door deze
neergeschoten nadat zij beiden een cactusbos
ingevlucht waren.
Tom (33) Bediende van Warnven.
Tonil, Rick (17) Voorman van de Triangle-ranch.
Topkins, Ben (27) Voorman van de ranch van
Johnson.
Torreón (15) Stad in Mexico.
Tough, Feck (16) Voorman van de Double Fork
ranch.
Treetown (31) Stad in het district Gummys in
Arizona.
Treetown Ranchers Vereniging (31) Vereniging
van ranchers uit de omgeving van Treetown.

Trewin, Hank (29) Bijnaam van Adam Cleveridge.
Triangle-ranch (6, 8, 13, 17) Ranch van Anston,
ten westen van Bevercreek. Buff Cooper ontdekte
dat de grond rijk was aan zilver en ontvoerde
Anston. Nadat deze door Bob Stanhope bevrijd
werd, besloot hij de mijn te ontginnen.
Trinity (33) District in Texas.
Trinity, de (33) Hotel in Bornehead.
Trinity-rivier (33) Rivier die stroomt door Texas.
De rivier ontspringt in het noorden van de staat en
mond uit in de Golf van Mexico.
Troef Aas (31.1) Herberg in Hammerston.
Trouston (31.2) Stad in Virginia.
Truly, mrs. (31.2) Logementhoudster en
eigenaresse van 'Nieuw Geluk'.
Trusty (32.1) Dorp in Texas. Ligt dertig mijl ten
oosten van Greanstown.
Tsah, Wogol (9) Opperhoofd van de Meghalla's.
Had bij de blanken gestudeerd. Leidde zijn stam in
een opstand tegen de blanken, waarvoor hij wapens
kocht bij Edward Jones in Moorestown. Hij werd
door Bob Stanhope, alias Arendsoog, uitgedaagd tot
een tweegevecht, wat hij aannam en verloor.
Daarna werd hij gearresteerd.
Tuck (16) Schaapherder en handlanger van Rank
Goffley.
Tucson (33.1) Hoofdstad van Pima County,
Arizona. Een van de drie grote steden van het
territorium. Tucson werd in 1775 door de
Spanjaarden gesticht. De naam kwam van een
Indiaans woord dat 'aan de voet van de zwarte
heuvel' betekende, een verwijzing naar een
naburige vulkaan.
Tula's (1, 9, 24) Indianenstam. Bekende leden zijn
Kiwuga en zijn zoon Modigo.
Tula-dorp (1, 24) Dorp op twee dagreizen van het
Arendsnest.
Tumbler (22) Houtfabrikant uit San Diego.
Turming (31.1) Rancher. Eigenaar van de
Turming-ranch. Was bevriend met Jef Hunting. Hij
schoot hem, naar eigen zeggen per ongeluk, dood.
Daarna voerde hij samen met Eagle Huntings plan

om de Silver-ranch in handen te krijgen uit. Hij
werd door Bob Stanhope en Witte Veder
gearresteerd.

Uruquai Lake (12) Meer in Canada, twee
dagreizen van de Blackwaterpost. Aan de oever
woont een grote indianenstam.

Turming-ranch (31.1) Ranch van Turming, ten
zuiden van Hammerston.

Utah´s (2) Indianenstam die, opgezweept door
Alan Stunner en onder leiding van Zilvervos in
opstand komt en ten strijde trekt tegen de S-ranch.
Zij werden door Bob Stanhope, beter bekend als
Arendsoog en eigenaar van de S-ranch, verjaagd.

Twee Gebroeders, de (33) Plantage in de
omgeving van Juestown.
Two Aces (19) Ranch in de buurt van Lorenzo
Valley.
Two Hills (27) Paardenfokkerij van Lew Lawton.
Tytown (33.2) Stad in de Verenigde Staten. Zetel
van marshall Stern.
Ulstown (31) Dorpje in Arizona.
Uncle Sam (15) Personificatie voor de Verenigde
Staten. Gebaseerd op de vleeshandelaar Samuel
Wilson.
Upman-rivier (33.2) Rivier in de omgeving van
Sterwood.
Upston, Else (29) Vrouw van Fred Upston en
moeder van vijf kinderen.
Upston, Fred (29) Rancher uit de Edmond-valley.
Getrouwd met Elsa Upston en vader van vijf
kinderen. Nadat Drauwning was vermoord en drie
van zijn buren verdwenen waren riep hij de hulp in
van Bob Stanhope.
Upston, Jack (29) Oudste zoon van Fred en Else
Upston en tweelingbroer van John.
Upston, Jimmie (29) Jongste zoon van Fred en
Else Upston.
Upston, John (29) Oudste zoon van Fred en Else
Upston en tweelingbroer van Jack.
Upston, Liz (29) Oudste dochter van Fred en Else
Upston. Jongere zus van Jack en John.
Upston, Nan (29) Jongste dochter van Fred en Else
Upston.
Urring (32) Stad in Arizona.
Ursulatown (31.1) Stad ten noordwesten van
Greenwood.

Vaca (25) Handlanger van Pedro. Leider van de
bandieten die Witte Veder ontvoerden uit zijn hotel
in Calamayor.
Valarez, Juan (18) Arme pachter van Don Miguel
Boratra die weggestuurd werd nadat hij zijn pacht
niet kon betalen. Hij vond onderdak bij El Arco del
Cielo.
Valda Rosa, Carlos (33) Mexicaan uit Houston.
Was vroeger vrachtrijder tussen Houston en
Galveston.
Vale (13) Waard van de Rode Adelaar.
Valentin (15) Bediende van Don Enrique
Colombia.
Valeur (33) Katoenplanter uit de omgeving van
Juestown.
Valez, Bernardo (19) Paardenhandelaar uit
Valudez en heler van de paarden die door de bende
van Buck gestolen werden. Nadat hij van de
Panhandle gestolen paarden had gekocht werden
deze hem door Bob Stanhope en Witte Veder weer
afgenomen.
Vallei van de Flide (27) Vallei in de buurt van
Endine, ten oosten hiervan.
Valorga, Benita de (5, 7, 11, 15, 18, 19, 20, 23)
Dochter van Don Esteban de Valorga. Zij hielp bij
de arrestatie van Stef Harridon en bevrijdde samen
met haar broer Carlos Bob Stanhope en Witte
Veder toen deze gevangen genomen waren door
kolonel Gonzalez. Hierbij raakte zij gewond.
Valorga, Don Carlos de (5, 7°, 11, 15, 18, 19, 20,
23) Zoon van Don Esteban de Valorga. Voor zijn
twintigste verliet hij het ouderlijk huis en sloot hij
zich aan bij de Bende van de Blauwe Bergen. Zijn
vader vroeg hierom Bob Stanhope, alias
Arendsoog, om zijn zoon daaruit te halen. Carlos
keerde terug nadat hij van Stanhope vernam dat zijn
vader problemen met zijn hart had.
Later hielp hij bij de arrestatie van Stef Harridon en
bevrijdde hij samen met zijn zus Benita Stanhope

en Witte Veder toen deze gevangen genomen waren
door kolonel Gonzalez. Hij hielp ook bij het
terughalen van de paarden van de Panhandle, die
door Bernardo Valez door de bende van Buck
gekocht waren.
Later besloot hij zeeman te worden en hij voer op
de Rio Grande met 'de Vooruitgang'. Nadat dit
schip gezonken was werkte hij een tijdje in een
kuiperij in Felanits. Nadat zijn vriend Pablo
verdween keerde hij in paniek terug naar de
haciënda van zijn vader. Hier trof hij Stanhope en
Witte Veder die hem hielpen Pablo terug te vinden.
Nadat Pablo bevrijd was zei Carlos het zeemansvak
vaarwel.

Vandon (33.1) Handlanger van Bad Bill. Kocht het
vee op de markt van Cananea op.
Vanhamdon (31.2) Voerman en vrachtrijder uit
Pueblo.
Vanhill (33.1) Rechter van Meniz de la Frontera.
Vanwood (33) Marshal van Houston.
Varindo, Luis (11) Inwoner van Valudez. Hielp bij
het arresteren van Gonzalez.
Vasta, Martinio La (11) Pater.

Valorga, Don Esteban de (5, 6, 7, 8, 11, 12.1, 15,
17, 18, 19, 20, 23) Edelman van Mexicaanse
afkomst. Bezit een haciënda in de buurt van
Lorenzo Valley. Hij was getrouwd met een
Amerikaanse met wie hij zijn Carlos en Benita
kreeg. Nadat Carlos zich aansloot bij de Bende van
de Blauwe Bergen had Don Esteban vaak last van
zijn hart. Hij vroeg Bob Stanhope zijn zoon terug te
brengen
Later vroeg hij Stanhope om hulp na een groot
aantal veediefstallen in de omgeving. Daarbij hielp
hijzelf door Stanhope en Witte Veder te ontzetten
toen zij aangevallen werden door de soldaten van
kolonel Gonzalez.
Valudez (11, 15, 18, 19) Stad in het noorden van
Mexico, over de grens met Arizona. De stad werd
een tijd 'geregeerd' door kolonel Gonzalez.
Vancouf, Bob (13) Zoon van Jack Vancouf. Na de
eerste aanvallen op de ranchers van het Walshdistrict door de Broederschap van het Grijze Veulen
vertok hij naar Arizona om de hulp van Bob
Stanhope, beter bekend als Arendsoog in te roepen.
Vancouf, Jack (13) Rancher in het Walsh-district.
Hij hielp Bob Stanhope, die, gevraagd door zijn
zoon Bob Vancouf, te hulp geschoten was, bij het
oprollen bij de Broederschap van het Grijze Veulen.
Hij was de eigenaar van de Kromme Pijl.
Vancouf, mrs. (13) Vrouw van Jack Vancouf en
moeder vsn Bob Vancouf.
Vanderbilt (8) Lid van de directie van de
spoorwegmaatschappij.
Vandijke, Bryan (16) Compagnon van Rank
Goffley uit Boston. Hij hielp Goffley de
schaapherders tegen de veehouders op te zetten. Dit
mislukte door ingrijpen van Bob Stanhope, beter
bekend als Arendsoog.

Veblen (28) Bediende van Bridson.
Vecking (14) Handlanger van Warton.
Vedez (15) Rebel. Opdrachtgever van Penter.
Vee-Associatie (11) Organisatie die de belangen
van de veeboeren behartigde.
Velser (10) Lid van de bende van Mirtle. Hij
pleegde een overval op de bank van Pinetree.
Veracruz (15) Stad aan de Golf van Mexico. Ligt
in de gelijknamige deelstaat van Mexico.
Verdidad (15) Officier in het politiekorps van San
Marta de los Montes.
Verenigde Staten (1*, 2*, 4*, 5*, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 17*, 18, 19*, 23*, 25*, 26*, 27*, 28*, 29,
30*, 30.1*, 31*, 31.1*, 32.1*, 33) Voluit
"Verenigde Staten van Amerika" (Engels: United
States of America) Land in Noord-Amerika,
grenzen aan Mexico en Canada en aan de
Atlantische en de Grote Oceaan. Wordt ook wel
kortweg Amerika of The States genoemd.
Vergeten Heuvels (27) Onbegroeide heuvels in het
Ochtendzongebergte.
Vimaro, Bernardo (18) Vacquero uit de buurt van
Valudez. Wees Bob Stanhope en Witte Veder de
weg naar El Arco del Cielo. Later hielp hij Bob
Stanhope door met de bewijzen te komen die hem
vrijpleitten van betrokkenheid bij een treinoverval,
eigenlijk gepleegd door Mike Stall.
Virginia (31.2) Staat in het noordoosten van de
Verenigde Staten. De staat was één van de dertien
koloniën die zich afscheidden van Groot-Britannië.
De staat trad toe tot de Unie in 1788.

Vlugge Pijl (1, 24) Indiaan. Ontvoerde Ann
Stanhope in opdracht van Fred Moulders en Devil
Jack.
Vlugge Vogel (9) Opperhoofd van de Meghalla's.
Vogelgebergte (29) Gebergte in de Amerikaanse
staat Californië.
Vooruitgang, de (23) Schip waarop onder andere
Carlos de Valorga en Pablo voeren. Het schip zonk
bij de Engelenpunt.
Vriend der Indianen (1, 2, 9, 10.1) Bijnaam van
Bob Stanhope.
Vriend der Roodhuiden (1) Bijnaam van Bob
Stanhope.
Vrije Staat Louisiana (28) Ideaal van de
Broederschap van de Mississippi-Duivels.
W-ranch (1) Ranch ten noorden van Mining
Valley. Was het eigendom van Williams. De ranch
werd bijna het slachtoffer van een grootschalige
veediefstal onder leiding van Fred Moulders en
Devil Jack, hierbij geholpen door O'Conner, de
voorman, en enkele andere leden van het personeel.
De diefstal werd verijdeld door Bob Stanhope en
Witte Veder.
Walker (28) Bediende van de familie Dampeur die
voor drie generaties werkte, als laatste voor Louise
Dampeur.
Walker, Clint (22) Sheriff van Hourglass.
Walsh (13) Stad en district in het noorden van
Texas.
Walt (26) Cowboy van een ranch in de omgeving
van Mining-Valley.
Wardone (33) Dorp in Texas, ten noorden van
Houston.
Warnven (33) Katoenplanter. Eigenaar van de
Silverstar-ranch en handlanger van Henswood.
Warson (24) Bijnaam van Luitenant Flyburn.
Warson, J.P. (24) Door luitenant Flyburn, alias
Warson, verzonnen naam voor zijn grootvader.
Warton (4, 14) Advocaat in kwade zaken die
samenwerkte met Stanley Grove om de ranches van
de kleine boeren bij Dorwan in handen te krijgen en

deze voor grof geld te verkopen aan de
spoorwegmaatschappij. Hij nam hiervoor de
schulden van de kleine boeren over van de bank en
verklaarde ze toen failliet. Zijn handlanger Snake
zou dan bij de openbare verkoop de grond opkopen,
maar deze werd door Bob Stanhope en Witte Veder
gevangen genomen. Pater O'Brien kocht, namens
Stanhope de ranches. Warton werd hierna
gearresteerd. In de rechtzaak die volgde legde
Warton de schuld bij Grove en ging hij vrijuit.
Hierna bleef hij als advocaat in Dorwan.
Warton verduisterde het testament van Tobi
Thomson nadat deze bij hem een hartaanval kreeg
en overleed. Hij liet Herbert Dennis uit Chicago
overkomen en zorgde dat hij de Half Moon-ranch
kreeg. Hij werd hiervoor door Bob Stanhope
gearresteerd en nu wel veroordeeld.
Washington (2, 3, 9, 10.1, 11, 13, 15, 16, 21, 28)
Hoofdstad van de Verenigde Staten.
Washingtonstreet (9) Straat om Moorestown.
Waterval-beek (26) Beek in Arizona, vlakbij de
Mexicaanse grens. Het was de belangrijkste
watervoorziening van de Double C-ranch.
Watson (7) Ingenieur uit Palmida. Op weg naar de
Double Cross-ranch werd hij door Buff Cooper
ontvoerd. Hij werd door Witte Veder bevrijd.
Daarna verlegde hij de White Watercreek terug in
de oude bedding.
Wead (32) Familie uit Dorwan. Heeft ruzie met de
familie Grandstone.
Westlake, Bingham (12) Bonthandelaar uit
Canada. Hij wilde de Blackwaterpost in handen
krijgen en stuurde hiervoor "de geest van de
Eenzame Wolf" op de indianen van de
Blackwaterpost af om ze schrik aan te jagen. Dan
Stevens, eigenaar van de Blackwaterpost kwam hij
hem tijdens zijn jacht op de Eenzame Wolf en
Westlake nam hem gevangen, om hem te dwingen
de Blackwaterpost te verkopen. Dankzij Pierre
Coutau werd aangenomen dat Stevens dood was en
ging de Blackwaterpost naar Bob Stanhope. Ook hij
maakte jacht op de Eenzame Wolf en slaagde erin,
samen met Witte Veder, Chou, Lange Jules en
korporaal Terence, Westlake te arresteren.
Westlakepost (12) Bonthandel van Bingham
Westlake, vier dagen ten noorden van de
Blackwaterpost.
Wheebobble, mr. (32.1) Eigenaar van eethuis 'De
Drie Lantaarns' in Trusty.

White (13) Bijnaam van Witte Veder.
White Rock (4) Witte rots. Ongeveer drie mijl ten
noorden van de kreek die naar Dorwan stroomt en
zo'n vier of mijl van de Half-Moon ranch.

Mexicaanse ridderorde voor het verijdelen van een
revolutie. Een tweede eer kwam nadat hij samen
met Stanhope de Arbazars geholpen had en tot lid
van hun stam benoemd werd.
Witte Veder (27) Bijnaam van Matuna.

White Watercreek (7) Rivier in de buurt van
Canon-city. De rivier werd omgeleid door Stanley
Grove en Buff Cooper zodat de grond in de
omgeving zou uitdrogen en waardeloos zou
worden. De ingenieur Watson wist de rivier weer in
de oude bedding te krijgen.
Whiteman (27) Rechter van Wichita.
Whittaker (4) Lid van de directie van een
spoorwegmaatschappij.
Whity (4) Cowboy van de S-ranch.
Wichita (27) Grote stad in Kansas.
Wiggers (9) Korporaal van het leger uit fort BlueHill.
Williams (1) Rancher. Eigenaar van de W-ranch.
Willy (2) Paard van Bernard Boyle, alias de
Gelijkrichter.
Wilson (32) Dokter van Dorwan.
Winkler (2) Mede-aanvoerder van de bende van
Bernard Boyle. Hij bevrijdde Alan Stunner toen
deze door Bob Stanhope gevangen was genomen.
Bij de arrestatie van de bende trof zijn mes Pater
Henry Boyle dodelijk.

Wolf's Trap (16) Nauwe pas op het gebied van de
S-ranch. De naam betekent Wolvenval.
Wooddruft (13) Telegrafist van Walsh. Lid van de
Broederschap van het Grijze Veulen. Werd door
Bob Stanhope gevangen genomen en aan de sheriff
van Augura uitgeleverd.
Woodson, Arthur (32.1) Zoon van Harry
Woodson. Na de dood van zijn vader werd diens
testament door notaris Marren vervalst. Vervolgens
kwam George Hadish, die zich als Arthurs oudere
halfbroer Micheal voordeed, de erfenis opeisen.
Arthur vroeg Bob Stanhope en Witte Veder om
hulp. Zij bewezen dat het testament vervalst was en
zodoende ging de erfenis naar Arthur.
Woodson, Harry (32.1†) Paardenfokker. Eigenaar
van de Woodson-ranch. Was getrouwd met de
eenentwintig jaar jongere mrs. Woodson en had een
zoon, Arthur. Na zijn dood werd zijn testament
door notaris Marren vervalst.
Woodson, Michael (32.1) Bijnaam van George
Hadish.
Woodson, Mrs. (32.1) Vrouw van Harry Woodson
en moeder van Arthur Woodson.

Winko (13) Contactman van de Broederschap van
de Grijze Veulen in Walsh.

Woodson-ranch (32.1) Paardenfokkerij van Harry
Woodson in de buurt van Greanstown. Na diens
dood kwam de ranch toe aan zijn zoon Arthur, al
eisde George Hadish, onder de naam Micheal
Woodson, de ranch ook op.

Wiscouty (31.1) Stad ten noorden van
Hammerston.

Woodward (21) Smid uit Evanstown wiens smidse
soms gebruikt werd om gevangen op te sluiten.

Wistler (27) Sheriff van Wichita.

Worth (6) Kastelein van "de Laatste Kans" in
Bevercreek.

Witte Hel (3, 11, 19) Woest gebied ten noorden en
van Canon-city.
Witte Veder (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 11,
12, 12.1, 13, 14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 18.1, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 31, 31.1,
31.2, 32, 32.1, 33, 33.1, 33.2) Indiaan. Vriend van
Bob Stanhope. Hielp hem in zijn strijd tegen de
bandieten. Na de dood van Pater Henry Boyle
bekeerde hij zich tot het christendom. Hij was later
ook een opperhoofd van zijn stam. Hij kreeg een

Wrightson Mountains (33.1) Gebergte in het
zuiden van de Amerikaanse staat Arizona.
X-lijn (27) Postkoetstraject. Ideaal van Lew
Lawton. De X-lijn moest de steden Boston en San
Diego en Tampa en Seattle met elkaar verbinden.
Hierover moest de 'Lawton-express' rijden.
XR-ranch (2) Ranch ten zuiden van Dorwan.

Zacatecas (15) Stad in Mexico, honderd mijl van
Mexico-City.
Zaro (26) Mexicaanse rancher en handlanger van
Haywood. Eigenaar van Rancho Bella Vista.
Zilvervos (2) Opperhoofd van de Utah's. Hij leidde
hun in de strijd tegen Bob Stanhope, alias
Arendsoog, en zijn S-ranch.
Zonderling, de (21) Rol bedacht door Harrison en
gespeeld door zowel Jim als Jef. De Zonderling was
een gek geworden goudzoeker die woonde bij de
oude zilvermijn in de Silver Mountains.
Zwaan, de (33) Schip. De wolkoper Green had het
volgeladen met wol. Het schip werd door de Ed en
Hank Gordon, in opdracht van Henswood, in brand
gestoken terwijl het in de haven van Galveston lag.
Zwarte Uil (21, 22, 29, 30.1, 31.1, 33) Bijnaam van
Witte Veder.
Zweden (5, 17) Land in het noorden van Europa,
grenzend aan Noorwegen en Finland.

