
Vrijdag is het vijftig jaar geleden dat 
president John F. Kennedy in Dallas werd 
neergeschoten, en die trieste verjaardag 
kan in de Texaanse stad niet onopgemerkt
voorbijgaan. De gekte woedt het felst in
de straten rond het vroegere boeken-

depot van waaruit de fatale schoten werden 
afgevuurd, maar The Big D is veel meer dan JFK.
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DALLAS een halve eeuw 
na de aanslag op president Kennedy
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De driesprong aan Dealy Plaza.
In Elm Street (links) werd JFK
vermoord. Foto Image Globe
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Kennedy, kunst

Tips voor

hHet was een zonnige, warme vrijdag in november. Stralend
weer om president Kennedy en zijn vrouw Jacqueline in
een open limousine door de straten van Dallas te voeren.
Om halfeen draaide de colonne ter hoogte van Dealy Plaza
rechtsaf van Main Street naar Elm Street. De blauwe 
Lincoln Continental reed daardoor voorbij de Texas Book 

Depository vanwaar - vermoedelijk - Lee Harvey Oswald
de dodelijke schoten op JFK afvuurde. Vijftig jaar

na de moord is er nauwelijks iets veranderd op de
plaats van het drama.

Op het wegdek van Elm Street zijn tekens aan-
gebracht om aan te duiden waar de limousine
zich bevond toen de diverse kogels de presi-
dent raakten. Je kan ook op Dealy Plaza over
de ‘grassy knoll’ lopen, een met gras begroei-

de talud waar volgens de samenzwe-
ringstheorieën de echte moorde-

naars stonden. 
Het voormalige boekende-
pot is er ook nog altijd.
Het gebouw huisvest nu

het Sixth Floor Muse-

um (www.jfk.org), genoemd naar de verdie-
ping vanwaar JFK is doodgeschoten. Het mu-
seum vind je op de zesde en zevende verdie-
ping van dit vroeg 20ste-eeuwse warenhuis.
Hier kom je alles te weten over de aanslag op
JFK, die bewuste novemberdag in 1963. Je ziet
er bijvoorbeeld het hoekvenster op de zesde
verdieping van waaruit Oswald vuurde.
De interessante collectie bestaat voorname-
lijk uit foto- en videomateriaal, waaronder
het beroemde filmpje van Abraham Zapru-
der, die de moord onbedoeld op pellicule

vastlegde. Ook zijn er documenten te bezich-
tigen zoals dagboeken en verslagen van wets-
dokters die de dood van de president vaststel-
den. De bevindingen van de officiële rege-
ringscommissie die Oswald als enige dader
aanduidde, komen ook aan bod. 

Complottheorieën
In de buurt rond het oude boekendepot en op
Dealy Plaza scharrelen allerlei bizarre figuren
rond die je maar al te graag hun versie van de
feiten willen geven - en je tegelijkertijd een
‘souvenir’ willen aansmeren. Een halve eeuw
na de moord doen in Dallas nog steeds de
waanzinnigste complottheorieën de ronde.
Zo was onze toevallige gesprekspartner er
honderd procent zeker van dat de toenmalige
vicepresident Lyndon Johnson achter de aan-
slag zat. Zijn collega even verderop wees met
een beschuldigende vinger richting ‘f…ing
commies’. Het was niet zo duidelijk of hij nu
Fidel Castro of de Sovjets bedoelde. 
Veel mensen denken trouwens dat de twee
pergola’s op Dealy Plaza de herdenkingsmo-
numenten voor JFK zijn, maar dat klopt niet.
Die stonden er al voor de moord en verwijzen
naar de ontstaansgeschiedenis van de stad.
Het echte herdenkingsmument ligt twee
blocks ten oosten van het plein aan Main

Dallas is een perfecte uitvalsbasis
om Texas verder te verkennen.

In The Lone Star State, zo genoemd
omdat er in de Texaanse vlag maar

één eenzame ster staat, scheert 
de natuur hoge toppen. 

Een aanrader is het Big Bend National Park.
Dit enorme uitgestrekte park ligt in de grote
bocht van de Rio Grande in het zuidwesten van
Texas, langs de grens met Mexico. Door zijn ge-
ïsoleerde ligging wordt het nauwelijks be-
zocht, zodat je de woestijn, bergen en canyons
grotendeels voor jou alleen hebt. Om het park
te bereiken kan je het best naar El Paso vliegen.
Van daaruit is het nog een tocht per huurauto
van ongeveer 500 kilometer door de woestijn. 
In het park is het avontuur nooit ver weg. In de
Chisos Mountains, het geografische hart van
het park, zijn mooie voettochten te maken.
Soms kan je er zelfs een poema spotten. Met
Lajitas Stables voel je je een Texas Ranger te
paard: vanuit het dorpje Lajitas aan de  ingang
van het park verzorgt deze manege leuke toch-
ten (www.lajitasstables.com). Bijzonder mooi is
de Santa Helena Canyon, uitgeslepen door de

In de buurt rond het
oude boekendepot
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Bronzen cowboys drijven longhornrunderen samen op Pioneer Plaza: een verwijzing
naar de 19de-eeuwse veedrijversroute tussen Austin en Dallas. Foto Van Oyen

DIT ZAG DE
MOOR DENAAR
vanuit zijn schuil -
plaats in het Texas
Book Depository, nu
het Sixth Floor
Museum. De fatale
schoten werden
vanuit dit raam
gelost. 
Foto Van Oyen
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PRAKTISCH
ERHEEN: KLM vliegt vijfmaal per week
vanuit Schiphol rechtstreeks naar Dallas-
Fort Worth (www.klm.com). 
In het winterseizoen wordt de vlucht door
partner Delta Air Lines uitgevoerd, met
een overstap. Het laagseizoentarief (sinds
31 oktober) is 733 euro. 
LOGEREN: Het moderne Omni Dallas Ho-
tel heeft 1.001 kamers, waarvan 67 suites
en 3 presidentiële suites. Het hotel is door
zijn indrukwekkende glaspartij een land-
mark in Downtown Dallas. Dit trendy hotel
is erg in trek bij businesslui en meetingbe-
zoekers, aangezien het met een luchtbrug
verbonden is met het aanpalende Dallas
Convention Center. De gasten hebben de
keuze uit diverse restaurants en bars in het
hotel. Info: www.omnihotels.com/FindA-
Hotel/DallasHotel.aspx
TIJD: In Dallas is het 7 uur vroeger dan hier.
DOCUMENTEN: Om de VS binnen te mo-
gen, moet je naast een internationale reis-
pas ook beschikken over de ESTA (Electro-
nic System for Travel Authorization). Dat is
een digitaal reisvisum dat uitgereikt wordt
door het Amerikaanse Department of
Homeland Security. Het aanvraagformu-
lier vind je online via www.cbp.gov/esta.
De prijs bedraagt 14 dollar per persoon.
De ESTA moet minstens 72 uur voor ver-
trek aangevraagd worden. Het visum is
twee jaar geldig.
BESTE PERIODE: De lente en de herfst zijn
de aangenaamste periodes. 
INFO:www.visitdallas.com en 
www.traveltex.com 

9.000 restaurants
The Big D laat je niet op je honger zitten en
dat mag je heel letterlijk nemen. Met 9.000
eethuizen om je maag te vullen, is er voor
elk is er wat wils, van de fameuze Tex-Mex
over barbecue tot gastronomische restau-
rants. 

en cowboys

Street en steekt af bij de rest van de gebouwen
in de buurt. De witte vierkanten constructie
is strak en modern en is een openluchtplek
waar de naam John Fitzgerald Kennedy groot
op is weergegeven. Het monument werd
neergepoot door Philip Johnson, een vriend
van de Kennedy’s. 

Shawnee Trail
Dallas is pas midden 19de eeuw ontstaan als
handelspost en centrum waar ranchers hun
vee naar toe lieten drijven. Op Pioneer Plaza
wil de stad laten zien hoe het leven er in die

periode aan toeging. In het park prijken bron-
zen beelden van maar liefst 70 levensgrote
longhornrunderen, vergezeld van drie cow-
boys te paard. De bronzen beeldengroep is de
grootste ter wereld en verwijst naar de
Shawnee Trail, een veedrijversroute die tus-
sen Austin en Dallas liep. Om het dramatische
effect te versterken werd de groep tussen ar-
tificiële rotsen geplaatst, compleet met een
riviertje en waterval. Zo krijg je als bezoeker
de gelegenheid om iconische westernbeelden
te schieten. Zonder ons in ruig woestuinge-
bied te wagen, voelen we na een fikse wande-
ling op Pioneer Plaza het cowboybloed toch
sneller door onze aderen stromen.

Mekka van cultuur
Misschien verrassend is dat ook cultuurfans
in The Big D een waar mekka aantreffen. Alle
musea en concerthallen liggen gegroepeerd
in een 8 hectare groot gebied in Downtown
Dallas (www.thedallasartsdistrict.org). Gere-
nommeerde architecten tekenden voor de
vormgeving van een aantal van de kunsttem-

pels hier. Het AT&T Performing Arts Center
(www.attpac.org) bijvoorbeeld herbergt het
moderne Margot and Bill Winspear Opera
House (www.dallasopera.org). Dit operage-
bouw, met een capaciteit tot 2.300 mensen,
is  van de hand van de Britse sterarchitect Nor-
man Foster, die ook ‘de augurk’ in Londen ont-
wierp. In datzelfde AT&T-complex kijken we
onze ogen uit bij het Dee and Charles Wyly
Theatre (capaciteit 600 personen), dat de sig-
natuur draagt van Rem Koolhaas. 
Op loopafstand vind je het Dallas Museum of
Art (www.dallasmuseumofart.org), met een
collectie van zomaar eventjes 23.000 stuks
die een geschiedenis van vijfduizend jaar
overspant. De toegang tot het museum is gra-
tis. Daartegenover ligt het Nasher Sculpture
Center (www.nashersculpturecenter.org) met
een opmerkelijke collectie van hedendaags
beeldhouwwerk. Het gebouw, dat ontworpen
werd door Renzo Piano, is vergezeld van een
mooie beeldentuin.  
Nieuw sinds begin dit jaar is het Klyde Warren
Park (www.klydewarrenpark.org), een groene
oase die Downtown Dallas, Uptown Dallas en
het Arts District met elkaar verbindt. Een pa-
radijs voor jong en oud, met meerdere speel-
tuinen, een paviljoen, wandelpaden, water-
partijen en tal van ruimtes voor sport en spel.

Rio Grande, waarlangs een voetpad loopt. Op
deze grensrivier met Mexico zijn begeleide ka-
notochten mogelijk. De trip langs de steile
wanden van de Boquilas Canyon is daarbij een

trips in The Lone Star State

hoogtepunt. Wij maakten de kanotrip met Big
Bend River Tours (www.bigbendrivertrous.com).
Als je niet kampeert, kan je in het park zelf al-
leen maar logeren in de Chisos Mountain Lod-

ge in het plaatsje The Basin (www.chisosmoun-
tainlodge.com). Net buiten Big Bend zijn er lo-
geermogelijkheden in de dorpjes Lajitas (het
mooie Lajitas Golf Resort met uitstekend res-

taurant; www.lajitasgolfresort.com) of Terlingua
(het motel Big Bend Resort and Adventures;
www.bigbendresortadventures.com). Dit laatste
dorpje heeft ook nog een ghosttown die hippies
en bikers van over de hele wereld aantrekt. 
Terlingua kan prat gaan op de Kiva Bar, dat be-
schouwd wordt als een van de meest bizarre bars
van de wereld (www.lakiva.net). En de echte ‘wild
west’-sfeer vind je nog in de Star Light Theatre. In
deze aftandse saloon serveren ze ‘monster bur-
gers’ en zijn er soms live-optredens (www.thestar-
lighttheatre.com).

Huis van Bush
Als je niet langs dezelfde weg wilt terugkeren, kan
jij via de woestijnvlakte Dagger Flat het park ver-
laten. Marathon is hier het dichtstbijzijnde dorp
met als logiesmogelijkheid The Gage Hotel
(www.gagehotel.com). Van daaruit is het zo’n 270
kilometer naar de dichtstbijzijnde stad Midland,
waar je het vliegtuig kan nemen. Midland is een
stad in West-Texas die omringd is met olievelden.
Alles over het zwarte goud en zijn ontginning kom
je te weten in het Petroleum Museum (www.pe-
troleummuseum.org). In de jaren 50 woonde Ge-
orge Bush senior met zijn familie enkele jaren in
Midland, vooraleer hij miljonair werd in de olie-
business. Het al bij al bescheiden huisje, dat ooit
de thuis was van twee presidenten, een gouver-
neur en een first lady, is vandaag een museum
(www.bushchildhoodhome.org). 

• De Lockart Smoke House is een zeer infor-
mele barbecuetent. Vooral de Kreuz Market-
worst is bekend. Die worst, maar ook de steaks
en spareribs worden gerookt met smeulend
hout van Texaanse eik. Het vlees wordt in in-
pakpapier gewikkeld en je wordt geacht met
je vingers te eten. Hier drink je Texaans bier
van de tap. Geregeld treden in de rumoerige
gelagzaal lokale bandjes op. 
www.lockhartsmokehouse.com

• Totaal anders van stijl en sfeer is het pas ge-
opende restaurant LARK on the Parkaan de
rand van het Klyde Warren Park. Dit trendy res-
taurant brengt een seizoensgebonden keu-
ken uit de hele wereld. Ook het interieur is bij-
zonder. Op de wanden mochten diverse schil-
ders en kunstenaars hun creativiteit botvie-
ren. www.larkonthepark.com
• Ouderen onder ons herinneren zich wellicht
nog de strapatsen van JR en de familie Ewing
in de tv-serie ‘Dallas’ in de jaren 80. Toen maak-
te Vlaanderen kennis met het fenomeen van
de Texaanse oliebaronnen en hun ravissante
dames. In luxehotel Ritz Carlton Dallas is de
kans zeer groot om gelijkaardige types, met
Stetsonhoed en al, tegen het lijf te lopen. 
De prachtige Rattlesnake’s Bar is de place to
beom de ‘beau monde van The Big D’ te ont-
moeten. In  het hotel kan je dineren in zeven
restaurants die alle de stempel kregen van de
beroemde Amerikaanse chef Dean Fearing.
Een avondje uit start rond 18 uur in de lobby.
Dan serveert een ‘guacamologist’ versbereide
Mexicaanse dipsaus met tortillachips. Mini-
margaritacocktails in proefglaasjes begelei-
den de hapjes. www.ritzcarlton.com/en/Pro-
perties/Dallas/Default.htm)

Dé hotspot is het Klyde Warren Park, een groene long van 8 hectare die het
kunstendistrict verbindt met Downtown en Uptown Dallas. Foto Kos
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Het Big Bend
National Park aan

de Rio Grande wordt
door zijn wat

geïsoleerde ligging
nooit overrompeld

door toeristen. Foto IG


