
Inleiding

Amerika bezit een tragische traditie. Aspirant-moordenaars van presidenten of pro-
minenten ondervinden weinig tegenstand om hun daad uit te voeren, want veel Ame-
rikanen hebben het grondwettelijk recht om vuurwapens te bezitten en in bepaalde 
mate te gebruiken. Bovendien wordt in een open samenleving informaliteit verzocht, 
waardoor veronderstelde moordenaars hun prooi perfect kunnen uitkiezen. Sinds 
1865 zijn vier presidenten en ettelijke prominenten het slachtoffer geworden van 
een moordaanslag. President Abraham Lincoln werd op 14 april 1865 in Washington 
DC doodgeschoten, president James Abram Garfield werd op 2 juli 1881 vermoord, 
president William McKinley, Jr. kwam op 6 september 1901 aan zijn levenseinde en 
John Fitzgerald Kennedy werd op 22 november 1963 doodgeschoten. Vijf jaar na 
Kennedy was het de beurt aan dr. Martin Luther King, Jr. Eén kogel velde de geweld-
loze profeet. Eén kogel was voldoende om een keerpunt te maken in een onstabiele 
samenleving. De wereld stond even stil.

Dr. Martin Luther King, Jr. neemt vandaag een ereplaats in binnen de Amerikaanse 
historiografie. Zijn Nobelprijs voor de Vrede in 1964, zijn tweehonderd eredoctora-
ten en het King Memorial in de federale hoofdstad bevestigen die ereplaats en ge-
tuigen van een grote admiratie voor een nederige dominee. Kings familie, studies, 
kerkomgeving waren drie biografische stromen die hem levenskracht schonken om 
de muren van Jim Crow te doorbreken en een nieuwe wereld van integratie te con-
strueren. Via deze drie levensstromen werd King predikant in Montgomery en leider 
van de Civil Rights Movement, de voornaamste sociale beweging in Amerika tijdens 
de vorige eeuw. In het kielzog van zwarte leiders, zoals Frederick Douglass, Booker 
Taliaferro Washington, William Edward Burghardt Du Bois sprak King zijn volk toe 
en vertolkte hij de oorspronkelijke Amerikaanse droom: ‘alle mensen zijn gelijk ge-
schapen en bezitten onvervreemdbare rechten’. Toch kreeg Kings leven een drama-
tisch slot. De dromer werd onttroond en de droom ging naar erfgenamen.

In dit boek staan drie aspecten centraal. Ten eerste wordt het moordklimaat rond 
King beschreven, dat ingeleid en aangevoerd werd door de directeur van de FBI, John 
Edgar Hoover. Dit moordklimaat is nooit eerder uitvoerig beschreven in een binnen- 
of buitenlandse studie. Voorts wordt aandacht besteed aan nieuwe bewijzen inzake 
de moordomstandigheden en moordaanslag, die beiden een enorme impact hadden 
op de toenmalige Amerikaanse samenleving en de ontwikkelingen van de burger-
rechtenbeweging. Ten derde kiezen wij voor het methodische probleemoplossend 
denken, waardoor directe vragen aan de lezer worden gesteld en waardoor de tekst 
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een provocerend karakter krijgt. De tekst is voorzien van eindnoten, zodat de lezer 
bijkomende informatie gemakkelijk kan raadplegen. Een uitgebreide bibliografie 
sluit het boek af.

Elke volwassen Amerikaan groeide op met John Edgar Hoover. Een zelfverzekerde 
verschijning stond model voor moed en vertrouwen, professionalisme en populisme. 
Als Hoover zei dat de georganiseerde misdaad niet bestond, dan bestond die ook niet 
en als hij het Congres vroeg om meer bevoegdheden, dan kreeg hij die ook. Van 1924 
tot zijn dood in 1972 diende Hoover onder acht presidenten en daarmee heeft hij zich 
een stevige plaats in de Amerikaanse geschiedenis verworven. Dankzij zijn talenten 
werd Hoover een nationaal symbool van moed, patriottisme, integriteit en spraken 
veel Amerikanen oorspronkelijk van een gigant. Maar het tij keerde. Onder presi-
dent Franklin Delano Roosevelt werd de FBI omgevormd van een politionele tot een 
politieke organisatie en Hoovers macht kende nu geen grenzen meer. Zijn inzichten 
verstarden, hij werd een communistenvreter pur sang, hij gebruikte bureaucratie en 
corruptie als moderne wapens, hij aanbad zijn eigen populisme, hij werd de politieke 
opportunist bij uitstek en kwam in een neerwaartse spiraal terecht. Hoover kruiste 
het pad van Martin Luther King, Jr. De verbeten vijandigheid van de eerste tegen-
over de tweede ontstond in de jaren vijftig en groeide uit tot een obsessie. Wegens 
Hoovers aversie tegenover King hielp de baas van de FBI willens nillens mee aan de 
uitbouw van een verderfelijk moordklimaat, waardoor extremistische groepen in de 
jaren vijftig-zestig meerdere moordcomplotten tegenover King konden beramen. Bij 
de dood van Hoover reageerden veel Amerikanen verontwaardigd. Het imago van de 
rechtschapen bewaker van het Amerikaanse moralisme was voorgoed voorbij, want 
de stalen reus had afscheid genomen. Desondanks liet Hoover veel vragen achter.

De oorlog in Vietnam was een tweede moordomstandigheid in Kings leven. Vietnam 
betekende het echec van de Amerikaanse militaristische interventiepolitiek en King 
nam geen blad voor de mond om de Vietnamoorlog te verafschuwen. Zoals de pro-
feet Amos hekelde hij het gebruik van geweld en het verlies aan duizenden onschul-
dige levens. Als broeder van de lijdende Vietnamezen riep hij krachtig op om het 
bloedvergieten te stoppen en een dialoog aan te gaan met de Aziatische naties. In zijn 
standpunt was King duidelijk: “Het initiatief tot deze oorlog was uitgegaan van Ame-
rika, dus het initiatief om de oorlog te beëindigen diende ook uit te gaan van Ame-
rika.” Naast het bureaucratische Washington en de oorlog in Vietnam, verafschuwde 
King het racisme in de Deep South. In talrijke artikels, papers, boeken maakte hij dui-
delijk dat een gesegregeerde maatschappij ten dode was opgeschreven en dat Ame-
rika dringend nood had aan een herziening van haar morele waarden. Hij noemde 
racisme “het absurde dogma dat één verantwoordelijk is voor alle vooruitgang en dat 
een ander gedoemd is tot minderwaardigheid.” Dankzij de internationale vredesbe-
weging en de moed van enkele politici bleven de klachten van King niet ongehoord 
en was het federale Amerika bereid om compromissen te sluiten. Bezit, macht en 
aanzien moesten wijken voor altruïsme, gezag en verdraagzaamheid. Inmiddels had 
King zijn personalistische boodschap neergeschreven in duizenden studentenpa-
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pers, tractaten, lezingen en conferenties. Met de pen, de wandelstok, de stem en het 
geweten hekelde King het dreigende Amerika. Hij bleef niet ongehoord.

De moordaanslag op King werd beraamd en uitgevoerd door James Earl Ray. Een arme 
stakker die opgroeide in Missouri en zijn leven vergooide aan drank, drugs en rassen-
haat. Vanwege diverse redenen was Ray bereid om zijn slag te slaan en voor altijd in 
de nobele boeken van de geschiedenis een plaats te krijgen. Rays moeder was altijd 
dronken, vader zat in de gevangenis of was op zwerftocht, zijn broers overvielen win-
kels en staken hun racistische uitlatingen niet onder stoelen of banken, kortom Ray 
kwam uit een problematisch milieu. Vanaf 17 maart 1968 begon hij Martin Luther 
King, Jr. te stalken en uiteindelijk belandde hij in Memphis. Het fatale schot leek een 
eenvoudige klus. Na de moord zwierf hij rond in Canada en week nadien uit naar Eu-
ropa. Als opgejaagd wild had hij geen rust meer, tot hij opgepakt werd en levenslang 
kreeg. Het was vooral Ray zelf die tijdens de vele rechtszaken de speculaties over een 
complot opnieuw leven inblies. Hij zou slechts een onwetende pion zijn geweest in 
een sluw plan om King van het leven te beroven. Voor een wantrouwend publiek be-
weerde Ray dat hij benaderd werd door een zekere Raoul, die hem materiële spullen 
bezorgde en de opdracht gaf om King te vermoorden. Raoul bedacht een duivels plan 
en zou de stroman zijn van machtige opdrachtgevers. Alleen, de echte Raoul dook 
nooit op. Ray was de dader en niemand anders. Ray vermoordde de dromer, maar 
de droom hield stand. Dankzij de volgehouden strijd van de burgerrechtenbeweging 
zorgde het Amerikaanse Congres voor fundamentele verbeteringen in het politiek-
sociaal-economische leven van Afro-Amerikanen en kreeg de geweldloze visie van 
King mondiale navolging. Maar, veel tijd is er niet. De dromer heeft gesproken en de 
droom moet vervuld worden, liefst door welwillende burgers.

De ideeën van de Duitse katholieke theoloog Karl Rahner (1904-1984) staan centraal 
in dit boek. In zijn theologie van de dood beschouwt Rahner de dood als eenheid van 
handelen en ondergaan, als actieve zelfvoltooiing en afbraak van buitenaf. De dood 
maakt wezenlijk deel uit van het mens-zijn. De dood is altijd aanwezig in het leven 
van de mens en vormt daardoor, op zich, geen wezenlijk probleem voor de mens. 
Vandaar dat we het moordklimaat, de moordomstandigheden en moordaanslag vol-
ledig integreren binnen Kings korte leven, omdat deze aspecten een eenheid vormen 
en als dusdanig moeten behandeld worden. Trouwens, het kruis was voor King een 
dagelijkse realiteit. 

Mijn grote dank gaat uit naar mijn goede vriend prof. em. dr. Sylvain De Bleeckere 
(Universiteit Hasselt) voor de aanmoedigingen gedurende vele jaren. Ik dank ook 
prof. dr. Clay Carson (Stanford University), prof. dr. Adam Fairclough (Universiteit 
Leiden), dr. Eduard van de Bilt (Universiteit van Amsterdam / Universiteit Leiden), 
dr. Sue Englander (San Francisco State University), prof. dr. David Garrow (Univer-
sity of Pittsburgh), prof. dr. Cornelis van Minnen (Roosevelt Study Center) voor hun 
bereidwillige medewerking en sympathie. Verder dank ik de medewerkers van Stan-
ford University, waar ik veel uren heb mogen werken: Tenisha Armstrong (assistant-
director King Research Center), Regina Covington (King Research Center), Ashley 
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Monot (King Research Center), Jane Abbott (King Research Center). Oprechte waar-
dering voor mijn goede vriend Vince Hughes (Germantown Regional History and 
Genealogy Center, Tennessee) voor zijn uitlening van originele archiefstukken uit 
de Murkin-files (20.000 documenten). Verder dank voor de interviews: John Lewis 
(Congressman Georgia, Capitol), Dorothee Cotton (secretaresse van King), Clarence 
Benjamin Jones (advocaat van King), Andrew Young (ere-ambassadeur UN) en Sa-
muël Billy Kyles (vriend van King te Memphis). Voorts dank ik mijn goede vrienden 
in de US: Jeannette en Tom Greeson (Atlanta), Peter Thorn (Mississippi), Theodore 
Andrews (Washington DC), Johnny en Yvette Heaston (Mississippi). Ook veel dank 
aan Mevr. Myriam Lodeweyckx (Centre American Studies, Brussel), Conny Dyson 
(National Civil Rights Museum, Memphis), Cynthia Lewis (King Archives, Atlanta), 
Erica Cunningham (assistant to Kyles, Memphis), Jacob Gillison (assistant to John 
Lewis, Washington DC), Rabbi Ben Kamin (National Civil Rights Museum, Memphis), 
Ray Fowler (Research Guide Library of Congress, Washington DC), Steve Davenport 
(history assistant, Library of Congress, Washington DC), Sibyl Moses (specialist Af-
ro-American history, Library of Congress, Washington DC), Mel Ayton (author, Duke 
University), Clay Risen (author, New York Times). Ook een woord van dank aan Hil-
de Claes (burgemeester Hasselt) en Karolien Mondelaers (eerste schepen Hasselt) 
voor hun gevoel van instemming. Voorts een dankwoord aan Sarah Awouters (MA 
Germaanse talen) voor de correcties van de Engelse teksten en Saskia Hermans (re-
dactie Garant), voor de Nederlandse correcties. Ten slotte bedank ik mijn uitgever, 
Mevrouw Christine Jacobs en Mijnheer Huug van Gompel, voor het vertrouwen en 
mijn gezin en ouders, die deze studie een kans gaven.

Geregeld sprak King over het feit dat “hij geen veertig jaar oud zou worden”. De da-
gelijkse dreigementen, beledigingen op straat, arrestaties, arresten op de rechtbank, 
bomaanslagen op zijn huis, wire-taps van de FBI en moordcomplotten maakten King 
depressief. In de ware zin van het woord werd hij geteisterd door de stormen van 
vervolging, was het niet door John Edgar Hoover dan toch door James Earl Ray of 
rechtse groeperingen. Toch weigerde King toe te geven. Hij had geleerd dat de last 
van de Meester licht is op het ogenblik dat mensen bereid zijn het onvermijdelijke juk 
te dragen. King zag zijn persoonlijke beproevingen als een kans om een ander mens 
te worden en heelmeester te zijn voor de mensen van de burgerrechtenbeweging of 
burgers van de Amerikaanse samenleving. Op die manier zag hij het kruis niet als 
een ergernis, maar als een kracht Gods die leidt tot maatschappelijke en individuele 
verlossing. Op die manier wist hij goed dat hij ging vermoord worden, maar hij hield 
vol tot het einde. Bestaat er iets mooier dan onverschrokken moed? Bestaat er iets 
mooier dan zijn leven te geven opdat anderen een beter leven zouden hebben? Be-
staat er iets mooier dan een handdruk of een offer? Het antwoord is vrij eenvoudig.

Willy Schaeken
Martin Luther King, Jr. met zijn kinderen Yolanda Denise en Marty (1959)    


