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Dit is nu niet bepaald een mooi stuk op grafisch gebied, maar het aandeel staat op naam van en is 
ondertekend door William Frederick Cody (1846-1917). Deze Cody werd beter bekend onder de naam 
Buffalo Bill. Zijn bijnaam kreeg hij toen hij een baan aannam om de arbeiders die werkten aan de 
aanleg van de Kansas Pacific Spoorweg te voorzien van bizonvlees. 
Cody won de bijnaam toen hij in een wedstrijd “buffels schieten” won met 69 tegen 48. Toch deed hij 
nog veel meer, had vele baantjes, waaronder huidenjager (trapper) stierenvanger, goudzoeker (Fifty-
niner) in Colorado, rijder in de Pony Express in 1860, gids bij kolonisten-karavanen, menner van 
postkoetsen, soldaat in de Amerikaanse Burgeroorlog en hotelmanager. 
Hij werd echter beroemd door zijn Wild West Show, welke hij in 1883 begon. Eerst in de Verenigde 
Staten en later (1887) trad hij met het gehele circus op in Londen bij de viering van het jubileum van 
koningin Victoria en na dit succes volgde twee jaar later 1889 een grote tour door Europa. 
Dit alles met acts als Annie Oakley (een vrouwelijke scherpschutter) en Sitting Bull. Na vijf jaar kwam 
hij terug naar de VS en in Chicago, bij de wereldtentoonstelling van 1893, vierde hij weer grote 
successen. Die zomer kwamen er 3 miljoen mensen kijken en verdiende Cody een half miljoen dollar. 
Een pijnlijke scheiding, het overlijden van zijn vaste toermanager, drank en slechte investeringen in de 
mijnbouw, olie en andere projecten ruïneerden hem uiteindelijk. 
Het hierboven getoonde aandeel was een voorbeeld van één van zijn verkeerde investeringen. Zijn 
begrafenis in 1917 trok 25.000 bewonderaars. 
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