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Touwtrekken om ’s werelds
beroemdste moordwapen

B
althasar Gerards nam
twee radslotpistolen
mee, toen hij op 10 juli
1584 naar het Prinsen-
hof in Delft ging om

Willem van Oranje te vermoorden.
Hij gebruikte er slechts een voor
zijn fatale daad. Dat schiettuig
bleef achter op de plaats delict. Het
andere pistool gooide Gerards tij-
dens zijn vlucht weg. Het is nooit
meer teruggevonden.

Het moordwapen zelf speelde
een prominente rol tijdens de te-
rechtstelling van de dader. Het
werd in stukken gebroken, voordat
de zwaar gemartelde Gerards op 
14 juli 1584 publiekelijk werd ge-
vierendeeld.

Het Prinsenhof kan daardoor
niks echts exposeren. Bezoekers
krijgen wel een radslotpistool te
zien, uit de tijd van Willem van
Oranje, maar met de Vader des Va-
derlands en Gerards heeft het ob-
ject verder niets te maken. 

Het Rijksmuseum in Amster-
dam hoeft bij toekomstig stilstaan
bij de moord op Pim Fortuyn niet
zo’n noodgreep te doen. Het mu -
seum verwierf, zoals deze week
bleek, al vijf jaar geleden de 9 milli-
meter semi-automatische Star Fi-
restar, waarmee Volkert van der G.
in 2001 Pim Fortuyn doodschoot.
Voorlopig ligt het object nog in
depot  . 

Hoe ging dat eigenlijk met mis-
schien wel het beroemdste moord-
wapen van de twintigste eeuw, het
geweer waarmee Lee Harvey Os-
wald op 22 november 1963 de Ame-
rikaanse president John F. Kenne-
dy vermoordde? Justitie had er na
de daad beslag op gelegd. Maar
John J. King, een oliehandelaar en
wapenverzamelaar uit Denver, had
al direct laten uitzoeken hoe het
met de eigendomsrechten zat.
Hem werd verteld dat de staat
Texas geen blijvende claims op het
geweer kon laten gelden en dat de
rechten uiteindelijk zouden moe-

ten worden teruggegeven aan Os-
walds vrouw. 

Al twaalf dagen na de moord op
Kennedy en tien dagen na de
moord op Oswald zocht King voor
het eerst contact met Marina Os-
wald. Op oudejaarsavond 1964
kwam het tot een deal. De weduwe
ontving vijfduizend dollar en later
nog eens eenzelfde bedrag. Bij de
daadwerkelijke overdracht van de
karabijn en Oswalds pistool zou
Marina nog eens 35.000 dollar krij-
gen. Maar voorlopig had justitie
het geweer nog onder haar hoede. 

King bezwoer dat hij integere
bedoelingen met zijn ‘aankoop’
had. Hij was anders dan de ‘kloot-
zak’ die de weduwe 150.000 dollar
had geboden voor het stoffelijk
overschot van Oswald om ermee
door Amerika te gaan toeren. “Het
geweer hoort in een fatsoenlijk
museum”, zei King. Hij zou daar-
voor zorgen. Maar: “Het geweer is
mijn bezit.”

Om het ook echt in handen te
krijgen, begon de zakenman uit
Colorado te procederen tegen de
overheid. Toen succes uitbleef,
claimde hij zelfs vijf miljoen dollar.
Volgens King en zijn advocaten
was dat wel zo’n beetje de markt-
waarde van het wapen waarvan de
rechten nu al een paar jaar waren
verworven. Tot uitbetaling van die
schadevergoeding kwam het nooit.

In 1969 zette een rechtbank de-
finitief een streep onder al het juri-
dische getouwtrek. In een uit-
spraak werd bepaald dat Oswald na
de moord op Kennedy afstand had
gedaan van het geweer. Als schrale
troostprijs kreeg King nog wel 350
dollar toegewezen als compensatie
voor het pistool. Maar ook dat wa-
pen kreeg hij niet in zijn bezit. 

Het geweer maakt tegenwoor-
dig deel uit van collectie van de Na-
tional Archives and Records Admi-
nistration in College Park, Mary-
land. Daar wordt al het materiaal
rond de zaak-Kennedy, inclusief
ruim vier miljoen pagina’s aan do-
cumenten, bewaard.

Een replica van de karabijn is te
zien in het Sixth Floor Museum in
Dallas. Hier zat ten tijde van de
moord de Texas School Book Depo-
sitory. Uit een geopend raam op de-
zelfde zesde verdieping vuurde Os-
wald zijn fatale schoten af op de
presidentiële limousine.

Een ‘klootzak’ bood 
de weduwe van
Oswald 150.000
dollar voor zijn lijk

Balthasar Gerards schiet op 10 juli 1584 in het
Prinsenhof   in Delft Willem van Oranje dood.
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OMMEZWAAI Rust en aandacht in de spreekkamer: daar
wordt de patiënt beter van, en de dokter ook. Er lopen
inmiddels verschillende pilots en onderzoeken naar deze
zogeheten ‘Positieve Gezondheid’.

tekst Dana Ploeger

H
uisarts Hans Pe-
ter Jung loopt
met zijn grote
bruine dokterstas
door het Lim-
burgse dorp Affer-
den. Het is een
ouderwets tafe-
reel: zonder jas
even de straat

oversteken en aankloppen bij Sjeng ‘de
oude veerman’ Denissen. De 66-jarige
diabetespatiënt is zeer slechtziend en
zit na een beenamputatie in een rol-
stoel. “Vroeger kwam ik alleen op
spreekuur als er iets mis was, nu komt
de dokter geregeld bij mij langs, heel
fijn.” 

Voorafgaand aan het bezoek heeft
Denissen de Positieve Gezondheid -
vragenlijst ingevuld met 42 vragen over
zijn lichaamsfunctie, mentaal welbe-
vinden, zingeving, kwaliteit van leven,
meedoen en zijn dagelijks functione-
ren. Dat zijn de zes thema’s die centraal
staan bij het concept ‘Positieve Gezond-
heid’, dat Jung uitprobeert. 

Samen kijken ze naar de uitkom-
sten. “Zo! Een 9 voor ‘welbevinden’,
vertel eens, Sjeng?” vraagt de dokter.
“Ik ben gewoon vrolijk en geniet van
muziek”, antwoordt hij. Op het thema
‘meedoen’ scoort hij een magere 3. “Ik
kom de deur nauwelijks uit met deze
rolstoel en heb het idee dat mensen me
vreemd aankijken.” 

Andere oplossingen
De oude veerman vertelt uitgebreid
over de verdrietige periodes in zijn le-
ven: de vroege dood van zijn moeder
(Sjeng was 16) en het overlijden van
zijn vader. De dokter neemt de tijd,
luistert rustig en vraagt waar de pijn zit.
“Uw leven was niet eenvoudig en nu u
ziek en kwetsbaar bent, komt dat ster-
ker naar boven.”  

De diabetes komt vandaag niet aan
bod. “Dat hoeft ook niet”, zegt Jung,
eenmaal buiten. “Ik richt me niet alleen
op de medische kant. Nu ik zijn verle-
den beter ken, denk ik aan andere op-
lossingen. Het is voor Sjeng van belang
zijn sociale contacten te verbeteren,
daarom ben ik blij dat hij nu lid wil wor-
den van de Katholieke Bond voor Oude-
ren, die al een keer is langsgekomen.”

Artsen uit 
de doe-stand

‘Gezondheid is
het vermogen
van mensen om
met de fysieke,
emotionele 
en sociale
uitdagingen 
van het leven
om te gaan en
zoveel mogelijk
eigen regie te
voeren’

Het fenomeen Positieve Gezondheid
komt uit de koker van de Nederlandse
arts/onderzoeker Machteld Huber. Zij
wilde af van de definitie van gezond-
heid, afkomstig van de World Health
Organization, uit 1948, die neerkomt
op ‘je bent gezond, als je niet ziek bent’,
en bedacht in 2011 de definitie: ‘Ge-
zondheid is het vermogen van mensen
om met de fysieke, emotionele en soci-
ale uitdagingen van het leven om te
gaan en zoveel mogelijk eigen regie te
voeren’. Die sloeg direct aan en overal
werd ze gevraagd haar verhaal te vertel-
len. 

In 2015 werd Huber de meest in-
vloedrijke persoon in de publieke ge-
zondheid. Begin dit jaar nam de koepel-
organisatie van medisch specialisten
Positieve Gezondheid als uitgangspunt
in hun visiedocument ‘Medisch Specia-
list 2025’ en de PvdA nam het op in het
verkiezingsprogramma. Inmiddels wer-
ken acht ouderenorganisaties ermee en
zijn vorig jaar zestien thuiszorgteams
erin getraind. Op de afdeling interne ge-
neeskunde van het Radboudumc in Nij-
megen en bij drie huisartsen in Noord-
Limburg lopen pilots. 

Aan de pilot voor huisartsen doet
sinds twee jaar dokter Jung mee. Bij
hem kwam het keerpunt na het onver-
wachte overlijden van zijn veertienjari-
ge dochter. “Ik ging met een andere bril
naar mijn praktijk kijken en ontdekte
dat ik in twintig jaar tijd van 5000 naar
20.000 patiëntcontacten per jaar was
gegaan. Het gemiddelde consult duurde
zo’n tien minuten en daar kreeg ik 9 eu-
ro per gesprek voor. Praatte ik langer
met een patiënt, dan was ik dief van
mijn eigen portemonnee. Ik onderbrak
mensen dan ook vrij snel en droeg vlot
medische oplossingen aan. Ook ver-
wees ik ze vaak door naar een specialist
of vroeg extra bloedonderzoek aan.” Op
deze productiegedreven manier wilde
hij niet verder. Jung was de passie voor
zijn vak verloren. 

In Afferden staat hij voor de deur
van de volgende patiënt: een 96-jarige
dementerende dame. “Goedemorgen,
hoe gaat het met u?”, vraagt Jung bij
binnenkomst. “Nou, het was me een
drukte. Jan kwam langs met wat bood-
schappen en daarna de thuiszorg en nu
jij – ja, ik mag jij zeggen”, zegt de breek-


