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Archieven van de moord op president Kennedy opgedoken … in Sint-Gillis! 

Op vrijdag 22 november 1963 om 12.30 uur overleed Amerikaans president J.F. Kennedy na een 

aanslag tijdens een bezoek aan de stad Dallas in Texas. 

Zowel de Verenigde Staten als de rest van de wereld waren in shock. 

De beelden van zijn gewelddadige dood gaan de wereld rond en de Amerikaanse Tv-stations zullen 

meer dan 70 uur in de ether blijven. Dit was toen de langste Tv-verslaggeving rond een gebeurtenis 

ooit, een record dat pas na de aanslagen van 11 september 2001 zou worden verbroken. De stad 

Dallas werd voortaan de "City of Hate" genoemd. 

Nikita Chroesjtsjov, in volle koude oorlog Sovjetleider en aardsvijand van de Verenigde Staten, zou op 

de Amerikaanse ambassade in Moskou een krans gaan neerleggen aan het portret van JFK en ook 

Charles de Gaulle, nochtans een fel criticus van de Verenigde-Staten, was de eerste Westerse leider 

die zijn aanwezigheid op de begrafenisplechtigheid  van de Amerikaanse president zou aankondigen. 

Op 25 november 1963 richtte het gemeentecollege van Sint-Gillis een brief van medeleven aan dhr. 

Douglas MacArthur, Amerikaans ambassadeur, waarin hulde werd gebracht aan de nagedachtenis 

van een man "die zeer gehecht was aan zijn vaderland en een overtuigd voorstander was van de 

Vrede […], en die op heel korte tijd de achting en sympathie van iedereen heeft kunnen winnen". 

In zijn antwoord liet de ambassadeur weten "diep geraakt te zijn door de uiting" van medeleven 

vanwege de gemeente en haar te willen bedanken voor haar "blijken van sympathie". 

    

Bron : Inventaire des archives des Affaires Générales, sous-série des réceptions et cérémonies officielles, dossier n°356. 

Tijdens de Gemeenteraad van 28 november 1963 bracht Jacques Franck, toenmalig burgemeester 

van Sint-Gillis, een ontroerend eerbetoon aan het Amerikaanse staatshoofd, door te stellen dat de 
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bevolking van Sint-Gillis, "bijzonder aangedaan is, […] deze hatelijke daad verfoeit en het verdwijnen 

van één van de meest markante figuren van zijn tijd betreurt.  

Het Eenheidsfront der Oud-strijders zou op 27 november 1963 voorstellen "een straat, een square of 

een openbaar plein te vernoemen naar een man die al zijn krachten heeft ingezet voor het welzijn 

van zijn land, de vrede en de vrijheid in de wereld". De gemeente kon dit verzoek helaas niet 

inwilligen aangezien de gemeentereglementen bepalen dat een persoon al meer dan vijftig jaar moet 

zijn overleden, vooraleer een straat naar haar of hem kan worden vernoemd. 

 

Bron : Inventaire des archives des Affaires Générales, série relative aux dénominations des rues, dossier n°23. 

Behalve 220 politici woonden ook vertegenwoordigers uit 80 landen de uitvaartplechtigheid op 25 

november 1963 bij, meer dan een miljoen personen stonden langs het traject en 60 camera's 

brachten de stoet in beeld. Zijn laatste rustplaats kreeg John Fitzgerald Kennedy op de begraafplaats 

van Arlington, bij Washington. 


