
© CME Nr: 129 March 2020                                                                                                                                              CME www.countrymagazineeurope.com 

Legendary 
Women of the 
Wild West 
Annie Oakley 
 
Annie Oakley's 
echte naam was 
Phoebe Moses 

en ze werd geboren in Darke 
County, Ohio in 1860. Ze hielp 
haar familie te overleven door 
wild te jagen en te verkopen, of 
wilde dieren. 
 
Hoewel ze om praktische rede-
nen leerde een geweer te gebrui-
ken, werd ze uiteindelijk een be-
kwame scherpschutter (iemand 
die bekwaam was in het raken 
van een doelwit). Ze ontmoette 
haar man, Frank Butler, tijdens 
een schietwedstrijd in Ohio, en 
volgens de legende won ze de 
wedstrijd met 25 van de 25 scho-
ten, naar zijn 24. 
Samen creëerden Frank Butler 
en Annie Oakley een show en be-
gonnen ze door het hele land te 
reizen om schietdemonstraties te 
geven, en zelfs lid te worden van 
het circus als 'kampioen geweer-
schoten'. 
Het man-en-vrouw-team trad in 
1885 toe tot de Buffalo West's 
Wild West-show en toerde zes-

tien jaar mee met de show. Deze 
viering van het 'Oude Westen' 
omvatte sketches van overvallen, 
vuurgevechten en militaire ten-
toonstellingen. 
 
Haar bijnaam, "Little Sure Shot", 
werd haar gegeven door Chief 
Sitting Bull, die zo verbaasd was 
over haar vaardigheden. 
 
Eens, op uitnodiging van keizer 
Wilhelm II van Duitsland, klopte 
ze de as van een sigaret die hij in 
zijn mond hield. 
 
Hoewel de meeste helden van 
het 'Wilde Westen' mannen wa-
ren, vierde de show van Buffalo 
Bill de vaardigheden van Annie 
Oakley en werd ze een van de be-
roemdste vrouwen van het Wes-
ten 
 
Ze raakte ernstig gewond in 1901 
toen de trein die de show uit het 
Wilde Westen vervoerde in bot-
sing kwam met een andere en ze 
raakte gedeeltelijk verlamd. Ze 
trad opnieuw op, maar niet als 
dezelfde Annie. Ze stierf in 1926, 
een paar jaar na een auto-
ongeluk waardoor ze nooit meer 
gezond werd. 




