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50 jaar na de moord 
Dallas

Plus Magazine bezocht de plekken in Dallas
die herinneren aan de Amerikaanse

president John F. Kennedy, een icoon van
het positivisme van de sixties.



als de meeste toeristen waag ook ik
mijn kans om in Elm Street de kruis-
jes op het wegdek te benaderen. Op-
gelet, dit is een drukke weg met aan-
stormend verkeer. 

JFK Assassination Tour,
de laatste rit
Het Sixth Floor Museum in het West
End Historic District is ook het ver-
trekpunt van een busrit langs de route
die JFK volgde en langs alle belang-
rijke plekken die verband houden met
de moord. Tijdens de tour rijden we
traag als een slak, op het ritme van de
presidentiële limousine, langs de do-
delijke route. Voor een schutter in een
dakraam was de president in een ca-
briolet een echte sitting duck. 
In een buitenwijk houden we kort
halt aan het huis waar Lee Harvey Os-
wald een kamer huurde, op de straat-
hoek waar politieagent J.D. Tippit die
hem arresteerde, werd neergeschoten.
We stoppen ook bij het Texas Theatre,
de bioscoop waar Oswald uiteindelijk
ingerekend werd. De filmzaal her-
opende recentelijk, na jarenlange ver-
waarlozing.
De legendarische Carousel Club van
Jack Ruby, de nachtraaf die Oswald in
het politiekantoor neerschoot, werd

opgeslokt door een kantoortoren.
Onze tourgids is een onuitputtelijke
bron van levendige anekdotes.

Samenzweerders aller
landen, gedenk JFK
Handelde de gedoodverfde moorde-
naar alleen? Wie alle samenzwerings-
theorieën wil uitvlooien, heeft in het
Sixth Floor Museum enkele uren no-
dig. Mogelijke antwoorden vind je op
Grassy Knoll, een heuvel waar getuigen
een tweede schutter zouden hebben
gezien. Het kleine parkje groeide uit
tot hét centrum van de samenzwe-
ringstheoretici. Zelfverklaarde onder-
zoekers brengen hier in eigen beheer
uitgebrachte pamfletten aan de man,
waarbij telkens weer nieuwe ‘onthul-
lingen’ worden gedaan. Intrigerend.
Om de hoek van het museum ligt
het JFK Memorial, een zwevende
constructie uit maagdelijk wit beton.
Twee smalle doorgangen bieden toe-
gang tot een witte ruimte, open naar
de hemel, als ode aan de dromen en
aspiraties van een veel te vroeg ge-
storven president. “Een eerbetoon
aan de vreugde en opwinding van
een man, gefinancierd door talloze
burgers van Dallas”, staat gebeiteld in
natuursteen. �

NR. 298 NOVEMBER 2013 PLUS MAGAZINE 54 PLUS MAGAZINE NR. 298 NOVEMBER 2013

W
aar was u op 22 no-
vember 1963? Wei-
nig gebeurtenissen
staan zo in het col-
lectieve geheugen

gegrift als de moord op JFK, precies
50 jaar geleden. In Dallas wordt de
herinnering levendig gehouden. 

Het Sixth Floor Museum,
arendsnest van de sluip-
schutter
De zesde verdieping van de biblio-
theek waar de dader – volgens de of-
ficiële versie Lee Harvey Oswald – de
dodelijke schoten afvuurde, geldt als
dé must see voor elke bezoeker aan
Dallas. Vroeg in de ochtend is het al
druk met toeristen en schoolkinderen
die zich in het voormalige Texas
School Book Depository – sereen – ver-
diepen in de moord. Het museum
roept de sfeer van de sixties op met
filmfragmenten, geluidsopnames en
veel foto’s van de charismatische pre-
sident en zijn elegante echtgenote.
Voor het eerst in de Amerikaanse
geschiedenis leefde een jong koppel
met kinderen in het Witte Huis. Ge-
lijke rechten voor zwarten en een ver-
bod op discriminatie stonden hoog
op JFK’s agenda. De komst van de

progressieve president naar het con-
servatieve zuiden veroorzaakte in be-
paalde kringen onrust.
In het museum volg je het traject
dat de president van Dallas Lovefield
Airport naar Dealey Plaza downtown
aflegde, in een open limousine. Ach-
ter een glazen wand liggen de karton-
nen dozen vanwaar de moordenaar

schoot er nog precies bij zoals een
halve eeuw geleden, het wapen achte-
loos achtergelaten.
Ik volg de blik van de dader door
het raam. Beneden, in een trage bocht
in Elm Street, markeren witte kruisen
op het wegdek de drie fatale kogelin-
slagen. Op deze historische plek loopt
een koude rilling over mijn rug. Net
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Erheen 
KLM vliegt 5 x per week recht-
streeks van Schiphol naar Dallas/
Fort Worth. In de winter wordt de
vlucht door partner Delta Air Lines
uitgevoerd.  Info: www.klm.com

Doen
Sixth Floor Museum.
Info: www.jfk.org
JFK Trolley Tour. Vier keer per
dag, reserveren aangeraden. 
Info: www.BigDfuntours.com

Info
Texas Tourism. 
Info: www.TravelTex.com
Dallas CVB.
Info: www.visitdallas.com“Nergens leefden in de jaren ‘80 meer miljonairs dan in Dallas, de ne-

gende grootste stad van Amerika en het belangrijkste economische cen-
trum van het zuiden”, vertelt Bre Peterson, de gastvrouw van de toeristi-
sche dienst. “Olie bracht en brengt hier rijkdom”. Iedereen herinnert zich
de legendarische tv-reeks rond de Ewings, een mix van glamour en on-
waarschijnlijkheden. Het gevolg van al die geaccumuleerde welstand laat
zich raden. “Nergens in de USA vind je zoveel culturele instellingen zo
dicht bij elkaar als bij ons downtown”, pocht het promomeisje. 
Het Dallas Museum of Art, een collectie van tienduizenden kunstvoor-
werpen, biedt een continenten overschrijdend overzicht van de Oudheid
tot nu. Probeer zeker een voorstelling mee te pikken in het Windspear
Opera House, een architectonisch pareltje van Norman Foster. Aan de
overkant van de straat ligt het al even indrukwekkende Wyly Theater, een
ontwerp van Rem Koolhaas. De Nederlandse architect is maar één van
de vele Pritzker Prize laureaten die hier een museum of theatergebouw
hebben ontworpen. Bekomen van al die hoge cultuur kan in het Klyde
Warren Park, een nieuwe groene long waar mobiele eetkramen fastfood
en margarita’s aan de man brengen.

Big in Dallas: de Museummijl

JFK komt aan in Dallas – De plek in Elmstreet waar JFK werd neergeschoten – Lee Harvey Oswald bij zijn arrestatie JFK Memorial – Sixth Floor Museum, start van de JFK Assassination Tour
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