
 

Annie Oakley 

 

 

Uit Susan Wise en Jacob Moses, gehuwd in 1850 in Pennsylvania, 

Blair County, werd op 13 augustus 1860, een dochter geboren die 

ze de naam PHOEBE ANN MOSES gaven. De vader, Jacob, 

overleed op 11 februari 1866. 

Susan hertrouwde en verhuisde met Dan Brumbaugh naar Ohio, 

Darke County. Maar ook de tweede echtgenoot bleef niet lang 

leven zodat Susan overbleef als weduwe met 7 kinderen. Veel 

rijkdom was er niet. 

Mrs. Crawford Edington, eigenares van The Darke County 

Infermary nam Ann in dienst om mee te helpen bij het verzorgen 

van weeskinderen, bejaarden en zwakzinnige patiënten. Ann 

leerde er met arme kinderen omgaan en ze hielp ook mee bij het 

maken van kledij. Later werd een groot huis gebouwd waar de 

weeskinderen afzonderlijk werden opgevangen.  

Ann was echter niet gelukkig en op zekere dag verliet ze de kliniek om op zoek te gaan naar haar 

moeder die ondertussen een nieuwe man had leren kennen en ergens in North Star zou leven. 

Zoals alle pionierskinderen was het leven bijzonder hard en kunnen omgaan met vuurwapens was 

belangrijk om te kunnen overleven.  Ann trok veel op met haar broer John die haar leerde schieten 

met de voorlader. Zij werd zeer bedreven in het mikken en schieten, in zoverre dat ze werd 

uitgenodigd op plaatselijke schietwedstrijden. 

In 1875 ging Ann op bezoek bij haar zus die in Cincinnati woonde. Jack Frost, een hoteluitbater die op 

de hoogte was van Ann haar schietkwaliteiten, zorgde ervoor dat ze ingeschreven werd in een 

kleiduifschietwedstrijd georganiseerd op een terrein ten noorden van Cincinnati naast de Cincinnati 

Northern Railroad. Het terrein noemde Oakley. (nvdr: trapshooting op levende duiven vanaf 1825, 

glass ball trap vanaf 1877 en kleiduiven, afgeschoten met de Georges Ligowsky’s trap, vanaf 1882 in 

Cincinnati, Ohio) 

Daar moest ze het opnemen tegen Frank Butler die reeds zeer bekend was in de schutterswereld en 

circusshows. Hij moest het helaas afleggen tegen Ann. 



Frank en Ann werden verliefd en het koppel trouwde in 1876.  

Ann Moses zou verder door het leven gaan als ANNIE OAKLEY. 

Aanvankelijk was Annie een assistente van Frank die 

samenwerkte met John Graham maar gezien de 

bijzondere schietkust van Annie, werden de rollen 

omgedraaid en werd Frank assistent van Annie 

Oakley. 

In 1882 gingen beiden in dienst bij de Sells Brothers 

waar ze Sitting Bull leerde kennen, die haar de naam 

gaf van Watanya Cicilia, vrij vertaald naar Litlle Sure 

Shot. 

The Sell Brothers Circus reisden heel Noord Amerika 

en Canada rond met “The Great Far West Rifle Shots”. 

In 1882 komt ook Buffalo Bill met zijn circus in de belangsteling (Nebraska). De shows worden steeds  

groter en groter. 

In 1885 worden Annie en haar man toegelaten tot Wild West Show van Buffalo Bill waar Annie haar 

grootste bekendheid zal verwerven. Buffalo Bill noemt haar “Missie”. 

Dat Annie haar “mannetje” kon staan in de mannenwereld waar ze werkte en ze zeker geen katje 

was om zonder handschoenen aan te pakken laat een van haar volgende uitspraken wel vermoeden: 

”I ain’t afraid to love a man, I ain’t afraid to shoot him, either !”. 

Annie Oakley etaleerde haar schietkunst door o.a. kurken van flessen te schieten, brandende kaarsen 

te doven met een schot uit haar Marlin model 91 .22 LR. 

In Europa trad Annie Oakley op voor de Duitse Keizer Wilhelm II, de Engelse Koningin Victoria en 

Umberto I van Italië. 

Na een onenigheid met Buffalo Bill verlaat ze de groep om aan te sluiten 

voor een korte periode weliswaar, bij Gorden W. Lillie’s Pawnee Bill 

Historical Wild West Exhibition.  

Na een kort verblijf bij Pawnee Bill keert Annie Oakley terug naar het 

circus van Buffalo Bill. Op 28 oktober 1901 verlaat de troep North 

Carolina om de tenten voor de laatste show van het seizoen op te stellen 

in Danville, Virginia. Met de bediening van de spoorwissels loopt het 

verkeerd waardoor Annie betrokken wordt in een ernstig treinaccident. 

Ze wordt voor meerdere maanden opgenomen in het St Michael’s 

Hospital te Newark in New Jersey.  

Na haar herstel verlaat ze de Wild West Show om op te treden in een 

theaterstuk dat speciaal voor haar geschreven was: “The Western Girl”. Daar moest Annie regelmatig 

pistolen en geweren hanteren zodat het publiek kon blijven zien hoe goed ze wel kon mikken. 

Annie Oakley wou ook vrouwen laten opnemen in het leger en naar verluid leerde Annie 15.000 

vrouwen omgaan met een pistool. “I would like to see every woman know how to handle guns as 

naturally as they know how to handle babies “. 



Op 23 november 1926 zal de legendarisch Annie Oakley overlijden aan een bloedziekte. 

Haar leven en legendes zijn stof voor films (1950 - Betty Hutton - Metro Goldwyn-Mayer. 1976, de 

meest recente film “Buffalo Bill and the Indians or Sitting Bull’s History Lesson” waar Geraldine 

Chaplin de rol van Annie Oakley speelt), toneelstukken en TV series (1957 met Dean Martin). 

Ze werd echter het meest gewaardeerd als gedisciplineerde tegenspeelster, als vriendin en zeer 

geliefd als zachtaardige gulle vrouw. Kort; een prachtige dame  !!! 

 

Daniël Van Poucke 

 

Bron: ANNIE OAKLEY and Buffalo Bill’s Wild West door Isabelle S. Sayers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


