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Dealy Plaza/Elm Street

Dit najaar zal de buurt rond de Dealy Plaza in het hart van de 
stad nog drukker zijn dan anders. Op 22 november 1963 draaide 
de open presidentiële limousine op Main Street rechtsaf naar 
Elm Street aan dit plein. De wagen met daarin JFK en zijn vrouw 
Jacqueline reed daardoor voorbij de Texas Book Depository 
vanwaar Lee Harvey Oswald (vermoedelijk) de dodelijke schoten 
op Kennedy afvuurde. Vijftig jaar na de moord is er nauwelijks 
iets veranderd op de plaats van het drama. Op het wegdek van de 
Elm Street zijn tekens aangebracht om aan te duiden waar de li-

mousine zich bevond toen de diverse kogels de president raakten. 
Je kan ook op Dealy Plaza over de grassy knoll lopen, een met 
gras begroeide talud, waar volgens de samenzweringstheorieën 
de echte moordenaars stonden. 

Het voormalige boekendepot is er ook nog steeds. Het gebouw 
huisvest nu het Sixt Floor Museum, dat genoemd is naar de 
verdieping vanwaar JFK is doodgeschoten. Het museum vind je 
op de 6de en de 7de verdieping van dit vroeg 20-eeuwse waren-
huis. Hier kom je alles te weten over de moordaanslag op JFK 
op die bewuste novemberdag in 1963. Je ziet er bijvoorbeeld het 
hoekvenster op de 6de verdieping, van waaruit Oswald vuur-
de. De interessante collectie bestaat voornamelijk uit foto- en 
videomateriaal, waaronder het beroemde filmpje van Abraham 
Zapruder, die de moord onbedoeld op pellicule vastlegde. Ook 
zijn er documenten te bezichtigen zoals dagboeken en verslagen 
van wetsdokters die de dood van de president vaststelden. De 
bevindingen van de officiële regeringscommissie die Oswald als 
enige dader aanduidde komen aan bod, al worden diverse andere 
(complot)theorieën ook niet uit de weg gegaan. 

In de onmiddellijke omgeving rond het voormalige boekendepot 
en op de Dealy Plaza scharrelen allerlei bizarre figuren rond die 
je maar al te graag hun versie op de feiten willen geven (en je te-
gelijkertijd een ‘souvenir’ willen aansmeren). Een halve eeuw na 
de moord doen in Dallas nog steeds de waanzinnigste complot-
theorieën de ronde. Zo was onze toevallige gesprekspartner er 
100 % zeker van dat vicepresident Lyndon Johnson achter de 
aanslag zat. Zijn collega even verderop wees met een beschuldi-
gende vinger richting ‘ f…ing commies’ (het was niet zo duide-
lijk of hij nu Fidel Castro of de Sovjets bedoelde). 

Veel mensen denken trouwens dat de 2 pergola’s op Dealy Plaza 
de herdenkingsmonumenten voor JFK zijn, maar dat klopt niet. 
Die stonden er al voor de moord en verwijzen naar de ontstaans-
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< Het voormalige Texas Book Depository (nu Sixt Floor Museum). Vanuit het hoekvenster 

op de Sixt Floor (voor ons de 5 de verdieping) vuurde Lee Harvey Oswald de dodelijke 

schoten op Kennedy.
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geschiedenis van de stad. Het echte herdenkingsmonument ligt 
2 blocks ten oosten van het plein aan Main Street en steekt af 
bij de rest van de gebouwen in de buurt. De witte vierkanten 
constructie is strak en modern en is een openlucht plek waar 
de naam John Fitzgerald Kennedy groot op is weergegeven. Het 
monument werd neergepoot door Philip Johnson, een vriend van 
de Kennedy’s. 
Info: www.jfk.org 

Pioneer Plaza

Dallas is pas midden 19de eeuw ontstaan als handelspost en als 
centrum waar ranchers hun vee naar toe lieten drijven. Op Pio-
neer Plaza wil de stad laten zien hoe het vroeger was. In het park 
vind je bronzen beelden van maar liefst 70 levensgrote longhorn 
runderen, vergezeld van 3 cowboys te paard. De bronzen beel-
dengroep is de grootste ter wereld en verwijst naar de Shawnee 
Trail, een veedrijversroute die tussen Austin en Dallas liep. Om 
het dramatische effect te versterken, werd de groep tussen artifi-
ciële rotsen geplaatst, compleet met een riviertje en een waterval. 
De bezoeker krijgt hierdoor de unieke gelegenheid om wat iconi-
sche ‘Western’ beelden te schieten. Na een wandeling op Pioneer 
Plaza voel je je gegarandeerd een beetje meer cowboy of cowgirl.

Arts District

Voor de kunstliefhebber is The Big D een waar mekka. In Down-
town Dallas vind je het Arts District, een 8 hectare groot gebied 
(3 blocks), waar er voor iedereen wel een museum of concerthal 
te vinden is. Sommige kunsttempels zijn ondergebracht in ge-
bouwen die ontworpen werden door gerenommeerde architec-
ten. Het AT&T Performing Arts Center bijvoorbeeld herbergt 
het moderne Margot and Bill Winspear Opera House (capaciteit 
tot 2.300 mensen) dat ontworpen werd door Norman Foster. 
Tot hetzelfde AT&T complex behoort ook het Dee and Charles 
Wyly Theatre (capaciteit tot 600 personen), van de hand van de 
beroemde designer Rem Koolhaas. Op loopafstand vind je het 
Dallas Museum of Art (gratis toegang), met een enorme collectie 
(23.000 stuks) die een geschiedenis van 5.000 jaar overspant. 
Rechtover dit museum bevindt zich het Nasher Sculpture Center 
met een opmerkelijke collectie aan hedendaags beeldhouwwerk. 
Het gebouw dat ontworpen werd door Renzo Piano heeft ook 
een mooie beeldentuin. 

< In het afgelegen Big Bend National Park (aan de grote bocht van grensrivier Rio Grande), heb je woestijnen, bergen en canyons 

grotendeels voor jou alleen.

Tips voor Trips in The lonely 
sTar sTaTe
Dallas is een perfecte uitvalsbasis om Texas verder te verkennen. In The Lonely Star 
State zijn diverse mogelijkheden. Door de uitgestrektheid van Texas is het aangewe-
zen te reizen met het vliegtuig. Een aanrader is het Big Bend National Park. (www.
visitbigbend.com). Dit enorm uitgestrekte park ligt in de grote bocht van de Rio 
Grande in het zuidwesten van Texas langs de grens met Mexico. Door zijn geïsoleerde 
ligging wordt het nauwelijks bezocht, zodat je de woestijn, bergen en canyons groten-
deels voor jou alleen hebt. Om het park te bereiken kan je het best naar El Paso vlie-
gen. Van daar uit 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 zelfs 
een poema spotten). Met Lajitas Stables voel je je een Texas Ranger te paard (vanuit 
het dorpje Lajitas aan de ingang van park verzorgt deze manège leuke tochten, www.
lajitasstables.com). Bijzonder mooi is de Santa Helena Canyon (uitgeslepen door de 
Rio Grande) waar langs een voetpad loopt. Op deze grensrivier met Mexico zijn be-
geleide kanotochten mogelijk. De trip langs de steile wanden van de Boquilas Canyon 
is daarbij een hoogtepunt (we maakten de kanotrip met Big Bend River Tours: www.
bigbendrivertrous.com). Als je niet kampeert, kan je in het park zelf alleen maar lo-
geren in de Chisos Mountain Lodge in het plaatsje The Basin. (www.chisosmoun-
tainlodge.com). Net buiten Big Bend zijn er logiesmogelijkheden in de dorpjes Lajitas 
(het mooie Lajitas Golf Resort met uitstekend restaurant; www.lajitasgolfresort.
com) of Terlingua (het motel Big Bend Resort and Adventures; www.bigbendresort-
adventures.com). Dit laatste dorpje heeft ook nog een ghost town dat hippies en 
bikers van over de ganse wereld aantrekt. Terlingua kan prat gaan op de Kiva Bar, 
dat beschouwd wordt als één van de meest bizarre bars van de wereld (www.lakiva.
net). En de echte ‘wild west’ sfeer vind je nog in de saloon Star Light Theatre. In deze 
aftandse saloon serveren ze ‘monsterburgers’ en zijn er soms live optredens (www.
thestarlighttheatre.com). Als je niet langs dezelfde weg wilt terugkeren, kan jij via 
de woestijnvlakte Dagger Flat het park verlaten. Marathon is hier het dichtst bijzijnde 
dorp met als logiesmogelijkheid The Gage Hotel (www.gagehotel.com). Van daar uit 
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.
petroleummuseum.org). In de jaren ’50 woonde George W Bush sr en zijn familie 
enkele jaren in Midland vooraleer hij miljonair werd in de oliebusiness. Het al bij al 
bescheiden huisje, dat ooit de thuis was van 2 presidenten, een gouverneur en 
1 first lady, is nu een museum (www.bushchildhoodhome.org) . 

(pvo)
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Info: www.thedallasartsdistrict.org; www.attpac.org ; 
www.dallasopera.org; www.dallasmuseum.org, www.
nashersculpturecenter.org 

Begin dit jaar opende het Klyde Warren Park, dat een groene 
oasis is dat Dowtown Dallas, Uptown Dallas en het Arts District 
met elkaar verbindt. Het kindvriendelijke moderne stadspark 
heeft een paviljoen, wandelpaden, water partijen, speeltuinen en 
diverse ruimtes voor sport en spel en organiseert het ganse jaar 
door activiteiten voor de inwoners van Dallas. 

praKTisch
Hoe erheen: KLM vliegt 5 keer 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 (vanaf 31 oktober) is 733 euro. 

Slapen: Het moderne Omni Dallas Hotel heeft 1.001 kamers, waaron-
der 67 suites en 3 presidential suites. Het hotel is door zijn indrukwek-
kende glaspartij een landmark in downtown Dallas (’s nachts verlicht 
met moodlights). Dit trendy hotel is erg in trek bij businesslui en mee-
tingbezoekers, aangezien het met een luchtbrug verbonden is met het 
aanpalende Dallas Convention Center. De gasten hebben de keuze uit 
verschillende restaurants en bars in het hotel. 

Info: www.omnihotels.com/FindAHotel/DallasHotel.aspx

Tijd: In Dallas is het 7 uur vroeger dan hier.

Formaliteiten: Om de VS binnen te mogen, moet u naast uw internatio-
nale reispas ook beschikken over de ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization). Dit is een digitaal reisvisum dat uitgereikt wordt door 
het Amerikaanse Department of Homeland Security. Het aanvraagfor-
mulier kunt u online vinden via www.cbp.gov/esta. De prijs bedraagt 14 
dollar per persoon. De ESTA moet minstens 72 uur voor vertrek aange-
vraagd worden. Het visum is 2 jaar geldig.

Beste periode: De lente en de herfst zijn de aangenaamste periodes. 

Info: www.visitdallas.com; www.traveltex.com 
(pvo) 

Info: www.klydewarrenpark.org

Eten & drinken

The Big D laat je niet op je honger zitten en dat mag je vooral 
heel letterlijk nemen, want in groter Dallas kun jij terecht in 
9.000 eethuizen. Voor elk is er wat wils, van de fameuze Tex-
Mex over de Bar-B-Q tot gastronomische restaurants. 

De Lockart Smoke House is een zeer informele bbq-tent, be-
kend om zijn gerookte vleesklassiekers. Lockhart Smoke House 
is beroemd omwille van zijn Kreuz Market worst, volgens een 
recept dat al generaties door de familie Schmidt wordt bereid. 
Deze worst, maar ook de steaks, de spare ribs en ander vlees wordt 
gerookt met smeulend hout van Texaanse eik. Het vlees wordt in 
inpakpapier gewikkeld en je wordt geacht met je vingers te eten. 
Hier drink je Texaans bier van de tap. Regelmatig vinden in de 
rumoerige gelagzaal optredens van plaatselijke bandjes plaats.
Info: www.lockhartsmokehouse.com

Totaal anders van stijl en sfeer is het pas geopende restaurant 
LARK on the Park aan de rand van het Klyde Warren Park. Dit 
trendy restaurant brengt een seizoensgebonden keuken uit de gan-
se wereld. Ook het interieur is bijzonder. Op de wanden mochten 
diverse schilders en kunstenaars hun creativiteit botvieren. 
Info: www.larkonthepark.com.

Ouderen onder ons herinneren zich wellicht nog de strapatsen 
van JR en de familie Ewing in de beruchte TV-serie Dallas in 
de jaren ’80. Toen maakte Vlaanderen kennis met het fenomeen 
van de Texaanse oliebaronnen en hun ravissante dames. In het 
luxehotel Ritz Carlton Dallas is de kans zeer groot om gelijk-
aardige types, met Stetson hoed en al, tegen het lijf te lopen. De 
prachtige Rattlesnake’s Bar is de place to be om de ‘beau monde 
van The Big D’ te ontmoeten. In het hotel kan je dineren in 
7 restaurants die allemaal de stempel kregen van de beroemde 
Amerikaanse chef Dean Fearing. Het motto van Fearing’s at The 
Ritz-Calton is ‘Bold Flavors, No Borders’. Een perfect begin van 
een avondje uit in Dallas is in de lobby van The Ritz Carlton 
omstreeks 18 uur. Dan serveert een ‘Guacomologist’ vers be-
reide guacomole (Mexicaanse dipsaus) met tortilla chips. Mini-
margarita cocktails in proefglaasjes begeleiden de hapjes. 
Info: www.ritzcarlton.com/en/Properties/Dallas/Default.
htm

TEKST EN FOTO’S : PETEr VAN OyEN

> Op de Pioneer Plaza kan je ‘iconosiche’Western’ beelden schieten 

van cowboys en 70 levensgrote longhorn runderen.

> Het Klyde Warren Park is een kindvriendelijk, modern stadspark.
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