
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Screening Cowboys. Reading Masculinities in Westerns

Verstraten, P.W.J.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verstraten, P. W. J. (1999). Screening Cowboys. Reading Masculinities in Westerns. [,
Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/screening-cowboys-reading-masculinities-in-westerns(d4f8274c-e805-47ee-8240-7f39f6cb8253).html


d u t c h s u m m a r y n e d e r l a n d s e s a m e n v a t t i n g 265 

Dutch Summary 
Nederlandse Samenvatting 
Deze studie over constructies van mannelijkheid in het genre van de western 

bevindt zich op het snijvlak van culturele analyse en cultuurgeschiedschrijving. 

Culturele analyse behelst in dit geval dat voor het merendeel "oude" films en 

romans worden gelezen vanuit een nadrukkelijk hedendaags perspectief. Ik ben 

westerns "opnieuw" gaan lezen, uitgaande van het relatief recente idee dat manne

lijkheid geen "natuurlijk" gegeven is, maar een constructie die een antwoord vormt 

op problemen en verlangens van man-zijn in bepaalde cultuurhistorische constella

ties. De hedendaagse preoccupatie met mannelijkheid stelt me in staat om het hel

dendom van de cowboy in een nog niet eerder belicht kader te plaatsen. Deze werk

wijze heeft bovendien als voordeel dat behalve de tekst zelf, ook de eigentijdse con

text - een aandachtspunt dat specifiek is voor cultuurgeschiedschrijving - met ande

re ogen kan worden bezien. 

In mijn studie ga ik ervan uit dat een genre wordt gekenmerkt door een wis

selwerking tussen schijnbaar constante en variabele conventies. We kunnen echter 

de fundamentele variabiliteit van het genre pas duiden indien we eerst de zich repe

terende elementen benoemen. Aan de hand van narratologische analyses van "tra

ditionele" westerns heb ik beargumenteerd dat de conventionele cowboy op het 

niveau van de primaire tekst geen "ik" is: hij treedt niet zelf op als de verteller van 

zijn eigen geschiedenis. Hij fungeert doorgaans als object van focalisatie van 

personages die de cowboy waarnemen met "ogen van verbeelding." Deze persona

ges - bij voorkeur een vrouw, een kind, of een tenderfoot - herkennen al bij de eerste 

verschijning van de cowboy op zijn paard dat hij een bedreven ruiter en een stoere 

(revolver)held is. Bovendien associëren de personagegebonden focalisatoren de 

cowboy enerzijds met de wijd open ruimte van waaruit hij opdoemt, terwijl ze hem 

anderzijds beoordelen als een man die hen vertrouwen inboezemt en die zich mak

kelijk aan de samenleving aanpast. Via hun blik wordt de cowboy geïnterpreteerd als 

een figuur die naar believen de grens tussen wildernis en beschaving kan over

schrijden, waardoor hij de status van held verkrijgt. 

Een ander belangrijk narratief moment ligt in de "wederopstanding"-scenes. 

In veel "traditionele" westerns raakt de cowboy gewond, maar onder toeziend oog 

van een zorgzame vrouw die stellig gelooft in zijn ongebroken kracht, herstelt hij 

van zijn blessures. Haar genezende blik doet hem uitgroeien tot het heldhaftige 

personage dat hij altijd al was. De indruk van personagegebonden focalisatoren dat 

de cowboy een "echte" man is, wordt steevast als een juiste geopenbaard in het slot-

duel, waarin de cowboy zich een accuratere schutter toont dan zijn opponent. Dit 
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slotduel wordt meestal gefocaliseerd door mannelijke toeschouwers die verhalen 

over het eerlijke verloop van de strijd en over de kalmte en vingervlugheid van de 

cowboy. Het is cruciaal in "traditionele" westerns dat mannelijkheid door derden 

aan de cowboy-held wordt toegekend. De zwijgzame held die nooit van een schuld

complex blijkt geeft, fungeert voor hen als een projectiescherm waaraan positieve 

eigenschappen worden toegeschreven. 

Ik heb me in het vervolg van de studie geconcentreerd op de variaties in dit 

patroon en op de wijze waarop deze variaties constructies van mannelijkheid ter dis

cussie stellen. Terwijl theorie in veel gevallen behulpzaam is om het specifieke van 

een conventie te belichten, is cultuurhistorische reflectie noodzakelijk als supple

ment om de uitzonderingen op de regel te verklaren. In hoofdstuk drie beschouw ik 

Amerikaanse westerns uit de jaren vijftig, een periode waarin de dominante versie 

van mannelijkheid, anders dan in voorgaande decennia, niet langer wordt afgeme

ten aan de stoere hardheid van de cowboy, maar bepaald wordt door de "softe" 

huiselijkheid van de man met kantoorbaan. Ik bespreek de film Shane (1953) als een 

western waarin via een narratologische kunstgreep de in verval geraakte definitie 

van "harde" mannelijkheid in ere wordt hersteld. In Shane fungeert uitsluitend een 

klein jochie als interne focalisator. Dit jongetje mist de wereldwijsheid om weet te 

hebben van de historische crisis in "klassiek" stoer heldendom en beziet de cowboy 

met kinderlijke verbeelding. Via de veronderstelde naïeve blik van het jongetje 

wordt een brug geslagen naar een tijdvak waarin het geloof in een geijkte construc

tie van "harde" mannelijkheid nog mogelijk is. In hoofdstuk drie besteed ik tevens 

aandacht aan de komische elementen in de film Rio Bravo (1959) en lees ze als een 

defensief, maar ambigu antwoord op de populariteit van theatrale mannelijkheid 

dat aan het eind van de jaren vijftig de veronderstelde authenticiteit van mannelijk

heid dreigt te ondergraven. Terwijl vrouwen in traditionele westerns blijk geven van 

een onvoorwaardelijk vertrouwen in het onverschrokken heldendom van cowboys, 

plaagt in deze film een vrouw de sheriff met humoristisch-dubbelzinnige opmer

kingen. Haar spotternijen kunnen geduid worden als een komische erkenning van 

de robuuste mannelijkheid van de sheriff, maar ook als gerede twijfel aan de aard 

van zijn man-zijn. De "romance" die tussen beiden ontstaat, lijkt erop te wijzen dat 

de sheriff haar tenslotte inpalmt, maar kan ook inhouden dat de sheriff die steeds 

zweerde bij eenduidige antwoorden, uiteindelijk toegeeft aan haar ambiguïteit en 

"maskerades," waardoor de sheriff, ongebruikelijk voor de conventionele western

heid, zich conformeert aan het indertijd vigerende idee van theatrale mannelijkheid. 

In hoofdstuk vier stel ik de theoretische vraag wat de repercussies zijn voor 

de western-held als hij zelf in flashback verhaalt over zijn status als scherpschutter. 

Ik doe dit door het western genre in dialoog te brengen met Jacques Lacans theorie 

over subjectiviteit, waarbij hij stelt dat een subject gedwongen is de taaiorde - het 
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domein van betekenis - binnen te treden en daarbij zijn of haar "zijn" op te geven. 

Dit "zijn" duidt op een niet-referentiële betekenaar, die zo specifiek het wezen van 

een subject bepaalt dat het niet in taal te vatten is. Teneinde deze theorie over de 

onvermijdelijke gespletenheid van subjectiviteit te illustreren, heeft Lacan het voor

beeld gegeven van de hold-up waarin de beroofde voor de keus wordt gesteld: "Je 

geld of je leven." In Lacans visie heeft deze keus een eenzijdige uitkomst. De beroof

de staat zijn/haar geld af om het eigen leven te sparen. De western laat zien dat deze 

visie op de hold-up te beperkt is. Een scène uit Butch Cassidy and the Sundance Kid 

laat zien hoe een gereputeerde cowboy na bedreigd te zijn, er juist met de buit van

door gaat. Mijn argument in dit hoofdstuk stoelt op het idee dat de heldenstatus van 

een cowboy afhangt van het vermijden van de gebruikelijke subjectpositie. 

De spanning tussen mannelijkheid als een schijnbaar complete constructie 

en subjectiviteit als noodzakelijk gespleten wordt optimaal uitgewerkt in The Man 

Who Shot Liberty Valance (1962). In deze film onthult Tom Doniphon aan de jonge 

advocaat Ransom Stoddard dat hij, en niet Ransom, Liberty Valance heeft doodge

schoten om zodoende de advocaat van zijn schuldcomplex te bevrijden. Bewierookt 

door de gemeenschap, onder wie Toms vriendin, die de advocaat voor een succesvol 

schutter aanziet, bouwt Ransom aan een carrière als politicus, terwijl Tom na zijn 

onthulling in de vergetelheid verdwijnt. De film toont dat de feitelijke revolverheld 

de prijs van anonimiteit moet betalen zodra zijn scherpe schot niet is waargenomen 

door anderen en hij in de "val" trapt om zichzelf als "ik" aan te spreken wanneer het 

de showdown betreft: de taaldaad "ik heb scherp geschoten" is een onmogelijke voor 

een cowboy. Deze "regel" kan ook verklaren waarom de cowboy zijn gewelddadig 

optreden steevast met onpersoonlijke frasen rechtvaardigt: "There are some things 

a man just cannot run away from" of "A man's gotta do what a man's gotta do." 

In hoofdstuk vijf situeer ik The Man Who Shot Liberty Valance historisch. Ik 

maak daarbij een terugkoppeling naar westerns uit de jaren vijftig, waaronder High 

Noon, om een verband te suggereren met de periode van de communistenjacht, aan

gevuurd door senator McCarthy. Op basis van deze westerns ga ik in op de rol van 

autoriteit en de relatie van de cowboy tot de vaderfiguur, die gesplitst is in een ima

ginaire en een symbolische vader, zoals Freuds Totem and Taboo ons leert. De zoon 

voelt zich uitgedaagd om de strijd aan te gaan met de imaginaire vader, maar de wet 

gesteld door de symbolische vader verbiedt hem dat. Dit verbod om de strijd aan te 

gaan met de vader, maakt dat de vader een onmogelijke rivaal is voor de cowboy

zoon. In een genre dat zo nadrukkelijk gegrondvest is op intermannelijke competi

tie, is een figuur met wie de cowboy niet kan vechten, een rariteit. Dat verklaart 

waarom vaderfiguren van de cowboy veelal schitteren door afwezigheid. Toch 

komen vaderfiguren in enkele westerns uit de tweede helft van de jaren vijftig voor, 

met steeds als gevolg dat de held in een crisis verzeild raakt: te verlamd om te 

vechten. 
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De film Man of the West (1958) toont hoe deze crisis kan worden bezworen. 

Normaliter dankt de vader zijn status als autoriteit aan het feit dat hij wordt geas

socieerd met de symbolische wet. De vader wordt echter een lachwekkende pias op 

het moment dat hij zich in de rol laat voegen van autoriteit die pretendeert dat hij 

de symbolische wet belichaamt. Zijn pretentie legt bloot dat hij wanhopig poogt om 

macht te etaleren, maar in essentie geen macht bezit. Ik betoog dat McCarthy zijn 

hand overspeelde zodra hij zich aan dezelfde pretentie schuldig maakte. Toen hij 

begon te spreken alsof hij daadwerkelijk een onfeilbare autoriteit was, werd duide

lijk dat hij vanuit een verkeerde positie sprak en wendde het publiek zich van hem 

af. De westerns met vaderfiguren kunnen daarmee als historisch commentaar die

nen op de neergang van het McCarthyisme. Op zijn beurt kan The Man Who Shot 

Liberty Valance gezien worden als een film die het McCarthyisme in ere poogt te her

stellen. Tom wacht een roemloos einde, omdat niemand hem herkent als de held die 

Shinbone verloste van het kwaad, een lot dat vanuit een McCarthy-gezind perspec

tiefvergelijkbaar is met de "miskenning" die de communistenbestrijdende senator 

ten deel viel. 

Hoofdstuk zes gaat nader in op de rol van de vader aan de hand van de 

Oscarwinnende film Unforgiven (1992). Een weduwnaar met twee jonge kinderen 

neemt zijn oude stiel van premiejagende cowboy weer op omdat zijn boerderij te 

weinig geld oplevert. Zijn kinderen die hem zien oefenen met geweer en paard, heb

ben er weinig vertrouwen in. Naarmate hij langer op de prairie verkeert, wordt hij 

in toenemende mate met "ogen van verbeelding" bezien, wat uitmondt in een 

heroïsche finale waarin hij de dood van een goede vriend vergeldt. Dank zij de pre

mie slaagt hij erin de armzalige boerderij te verlaten en zijn kinderen een betere 

toekomst te bieden. De film toont ons uiteindelijk de neoconservatieve en anti-

emancipatoire les dat de beste vader zijn huiselijke taken negeert om zijn capacitei

ten buitenshuis optimaal te ontplooien. 

In hoofdstuk zeven staat de vraag centraal waarom de cowboy er niet in 

slaagt zich een identiteit als "witte indiaan" aan te meten. De westernfilms The 

Searchers (1956) en Run of the Arrow (1957) buiten deze onmogelijkheid op zelfre

flexieve wijze uit en ik introduceer ze als tegenwicht voor Norman Mailers invloed

rijke contemporaine essay "The White Negro." De zogeheten witte neger uit Mailers 

essay eigent zich de hem welgevallige facetten van de zwarte man toe om daarmee 

zijn identiteit als mannelijke outsider te verrijken. The Searchers, daarentegen, laat 

zien dat zodra de held de door hem verfoeide indiaan bestrijdt, hij zich van metho

den bedient die nog "wilder dan wild" zijn. Run of the Arrow toont dat de held zich 

nooit voldoende kan identificeren met de door hem als "nobele wilde" bewonderde 

indiaan. Zodra de indiaan zijn bruut-militaire kracht tegenover afspraakschenden-

de blanken toont, kan de held, zoals een duizelingwekkend subjectief shot sugge

reert, niet meer helder waarnemen. De held kan zich alleen met de indiaan identi-
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ficeren in zoverre deze beantwoordt aan zijn vooropgezette idee van de "nobele 

wilde." De ene western suggereert dat de cowboy de indiaan altijd te veel imiteert en 

de andere western maakt duidelijk dat de cowboy zich nooit genoeg met de indiaan 

kan identificeren. Deze gemiste ontmoetingen houden verband met de historische 

positie van de indiaan. Terwijl de zwarte in de traditie van geïmporteerde slaaf te 

plaatsen is, heeft de indiaan de status van oorspronkelijke bewoner die gedoemd is 

te verdwijnen. Met de teloorgang van de indiaan dreigt de wit-Amerikaanse identi

teit beroofd te worden van die kwaliteiten die altijd op de indiaan zijn geprojecteerd: 

trots, nobelheid en gemeenschapszin. 

In de roman Little Big Man (1964), besproken in hoofdstuk acht, worden 

deze kwaliteiten van de indiaan in herinnering geroepen in het bizarre relaas van 

een stokoude man, die beweert de enige blanke te zijn die de slag bij Little Bighorn 

(1876) heeft overleefd. Deze legendarische overwinning van de indianen op het 

Amerikaanse leger van generaal Custer heeft paradoxaal genoeg hun ondergang 

ingeluid. In de roman vertelt Jack Crabb zijn hilarische levensgeschiedenis, die 

gekenmerkt wordt door een voortdurend pendelen tussen de werelden van de witte 

Amerikanen en de Cheyennes. De held, die tevens de onconventionele rol van inter

ne verteller vervult, bekent dat hij in beide werelden niet helemaal thuis is. Tot slot 

lijkt zijn sympathie over te hellen naar de Cheyennes, maar zodra hij zichzelf aan

spreekt als "Little Big Man," een door de indianen aan hem toebedeelde erenaam, 

wordt hij gecorrigeerd door de hoofdman. De enige manier om blijk te geven van 

zijn verwantschap met de indianen is om geheel in hun gemeenschap op te gaan, 

niet om zich te laten voorstaan op zijn identiteit als witte Cheyenne. Deze vorm van 

verwantschap impliceert een politieke stellingname, actueel in de jaren zestig wan

neer verschillende etnische en minderheidsgroepen hun stem verheffen. De roman 

suggereert dat het voor een blanke geen pas geeft om met andere etnische groepen 

te sympathiseren ter verrijking van zijn/haar eigen identiteit: hij/zij dient bereid te 

zijn te leven als een "ander temidden van anderen." 

Hoofdstuk negen stelt het idee van de "nobele wilde" vanuit een Europese 

context aan de orde. In de fin-de-siècle roman Winnetou I van de Duitser Karl May 

figureert de Duitse frontiersman Old Shatterhand, na aanvankelijke vijandschap, als 

een bloedbroeder voor de indiaan Winnetou. Deze ideaal schijnende vorm van inter

culturele vriendschap is echter gegrondvest op een utopie. Ik beargumenteer dat de 

bloedbroederschap vooral wordt opgevoerd voor een Westeuropese blik. Aan het 

eind van de negentiende eeuw bestaat in West-Europa de vrees voor een apocalyps, 

omdat veel burgers menen dat de (industriële) beschaving te ver is doorgeschoten. 

De Apache-indianen in Winnetou I worden gerepresenteerd als figuren die bereid 

zijn om hun ogen te sluiten voor de degeneratie van de beschaving en om Old 

Shatterhand te beoordelen op zijn eigen merites en "natuurlijke" kwaliteiten. De 

indianen in Mays book vervullen de rol van een transparant scherm waarop de blan-
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ke man een gewenst zelfbeeld projecteert dat vervolgens naar hem wordt terugge
kaatst. 

De boeken van May worden op grote schaal verfilmd aan het begin van de 

jaren zestig. Deze gewijzigde cultuurhistorische context rechtvaardigt een andere 

leeswijze. Het is mijn punt dat de bloedbroederschap in de film Winnetou dient om, 

via de omweg van de rol van het western genre in het herschrijven van de 

Amerikaanse geschiedenis, de erfenis van het Nazi-verleden waar de naoorlogse 

Duitse identiteit door is besmet, te balsemen. In de film wordt gerefereerd aan het 

barbaarse optreden van de Amerikanen tegen de indianen een eeuw geleden. De 

harmonieuze vriendschap die in Winnetou tussen de voormalige tegenstanders ont

staat impliceert hoe de verstandhouding tussen beiden ten goede is gekeerd. De 

bloedbroederschap in de film is zo aansprekend voor een naoorlogs Duits publiek, 

aangezien er wordt geappelleerd aan een verlangen om een besmette geschiedenis 

te herschrijven ten faveure van een heden dan wel toekomst van verzoening. Dat 

vereist van de slachtoffers van de Duitse oorlogsvoering eenzelfde plooibare hou

ding als de indianen hebben tentoongespreid ten aanzien van de witte Amerikanen, 

zoals die wordt voorgesteld in talloze westerns. Aangezien het western genre 

Amerikanen in staat stelde hun identiteit als brute veroveraars te herschrijven tot 

welvarende burgers, fungeert dit genre binnen de Duitse verbeelding als een model 

om in het reine te komen met hun besmette verleden en om de belofte levend te 

houden dat zij eens als goede democraten zullen worden geaccepteerd. 

Hoofdstuk tien en elf behandelen verschillende vormen van humor in 

Europese westerns. Deze vormen van humor fungeren als steeds wisselend com

mentaar op constructies van naoorlogse Europese identiteit, ingegeven door de 

gedachte dat het beeld van de ander (Amerika) wordt gebruikt om gestalte te geven 

aan een zelfbeeld. In de Frans-Belgische Lucky Lwfce-stripalbums zijn globaal geno

men twee soorten figuren. Enerzijds zijn er bijfiguren die zichzelf dodelijk serieus 

nemen en steevast samenvallen met het stereotype beeld dat ze representeren. 

Anderzijds is hoofdfiguur Lucky Luke de "goede" cowboy, die of wordt onderschat 

door domme krachtpatsers of de rol van "slechterik" speelt om anderen op het rech

te pad te brengen. De mild-karikaturale vorm van Amerikaans heldendom in deze 

komische strip breng ik in verband met een mengeling van dankbaarheid jegens de 

rol van Amerikaanse soldaten in de bevrijding van Europa en de onvrede over de te 

nadrukkelijke invloed van Amerikaanse cultuur in het naoorlogse tijdperk. In de 

zogeheten Italiaanse "spaghetti"-films daarentegen, worden de categorieën "goed" 

en "slecht," die in Amerikaanse westerns altijd voldoende te onderscheiden zijn 

geweest, op ironische wijze aan elkaar gelijkgesteld. Deze ironisering leidt tot een 

kritisch-burleske vorm van Amerikaans heldendom, hetgeen tot effect heeft dat 

negatieve gevoelens over naoorlogse Italiaanse identiteit, gestigmatiseerd door een 

fascistisch verleden, worden verschoven naar Amerikanen, wier veronderstelde 
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superioriteit in Europa irritatie had gewekt bij Italianen. 

In hoofdstuk elf analyseer ik de Nederlandse roman De ballade van de beul 

(1980). In deze roman onderneemt de Europese emigrant Howard Hauser pogin

gen om de "Amerikaanse droom" na te jagen. Deze droom is geworteld in een aan 

westerns ontleende traditie van krachtig individualisme en een vertoon van "hard" 

mannelijk heldendom. In De ballade van de beul wordt nadrukkelijk gezinspeeld op 

het failliet van deze droom. De gemankeerde cowboy/derderangs acteur schiet 

voortdurend zijn doel voorbij. Of hij houdt er een te losbandig leven op na, geïn

spireerd op het idee dat Amerika het land van de vrijheid is. Of hij conformeert zich, 

in een poging zijn patriottisme te betonen en zijn schanddaden uit het verleden wit 

te wassen, te strikt aan de letter van de wet. De cowboy meent dat hij als beul, een 

voltrekker van de volkswil in zijn ogen, Amerika terwille kan zijn. De acteur veron

derstelt ten onrechte dat hij het landsbelang kan dienen door collega's aan te geven 

bij de communistenjagers. De cowboy/acteur delft in beide gevallen het onderspit 

door een gebrek aan ironische distantie tot het idee van vrijheid en door zijn onver

mogen een verschil te maken tussen de wet en gerechtigheid. Door een verband te 

leggen tussen de zelfreflexieve parodie op de western, die deze roman is, en een 

lezing van Ferron over de waarde van democratie kan De ballade van de beul worden 

gelezen als een vorm van leedvermaak om de morele crisis in de Amerikaanse poli

tiek in de jaren zeventig: de ingebouwde ironische houding die kenmerkend is voor 

Westeuropese democratie wordt geëvoceerd als een redelijk alternatief voor de dode

lijk serieuze pogingen van de anti-held om "Amerikaanser te zijn dan de 

Amerikanen." 

Tot slot besteed ik aandacht aan de relaties tussen mannen onderling in de 

afsluitende hoofdstukken twaalf en dertien. Omdat vrouwen niet langer onvoor

waardelijk geloof hechten aan de "stoere" mannelijkheid aan het eind van de jaren 

vijftig, ontstaat de tendens dat de voorheen eenzame cowboy vaker het gezelschap 

zoekt van andere mannen. Howard Hawks' film Rio Bravo is daarvan een exempla

risch voorbeeld. De wijze waarop mannen in deze film met elkaar verkeren, wordt 

gekenmerkt door een schommelbeweging tussen kameraadschap en rivaliteit. De 

hechte omgang tussen de mannen onderling bevat een ontkenningsmechanisme 

dat ik als "homofobe ironie" omschrijf en dat ervoor zorgt dat de relaties niet als 

homoseksueel zijn te typeren. Ik contrasteer deze film met westerns waarin homo

seksuele cowboys optreden en betoog hoe de schommelbeweging tussen kameraad

schap en rivaliteit, wordt doorkruist. In Andy Warhols film Lonesome Cowboys 

(1969) houden de cowboys zich te nadrukkelijk bezig met het etaleren van hun 

lichaam en de ronding van hun achterwerk. Hun parade van mannelijkheid creëert 

door het expliciete vertoon geen beeld van "authentiek" heldendom, maar roept juist 

het effect van maskerade op wat wordt geassocieerd met vrouwelijkheid. Warhols 

film valt goed te plaatsen binnen de context van Pop Art, een kunststroming waar-



272 s c r e e n i n g c o w b o y s reading masculinities in westerns 

in sterkere interesse bestond voor façades en verschijningen dan voor ideeën van 
essentiële identiteit. 

In hoofdstuk dertien lees ik de Dakota Taylor-reeks, een serie Amerikaanse 
pulp-westerns uit de jaren negentig, geschreven in de traditie van Louis L'Amour, 
maar met een cruciaal verschil: de cowboy treedt zelf als interne verteller op en 
bekent zijn liefdesaffaires met andere mannen. De serie romans draagt ten eerste 
bij aan een inzicht dat sinds de laatste vijfentwintig jaar pas opgeld doet, namelijk 
dat mannelijke homoseksuelen zich niet uitsluitend met vrouwelijkheid identifice
ren, maar evengoed met mannelijkheid. Ten tweede heeft de reeks als effect dat het 
van westerns bekende homosociale scenario binnenstebuiten wordt gekeerd. De 
romans bieden een rigoureuze kritiek op de aard van intermannelijke rivaliteit. In 
de beschrijvingen van zijn avonturen laat de cowboy doorschemeren dat zodra de 
vriendschap tussen mannen verstrikt raakt in wederzijds seksueel verlangen, de 
onderlinge competitiedrang - een onmisbare component in de reguliere western -
wordt uitgehold. In die zin is de mannelijkheid die in traditionele westerns gestalte 
krijgt per definitie heteroseksueel en betekent een homoseksuele cowboy een 
deconstructie van het genre. 


