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Wat direct volgt na elke ramp zijn po-
gingen om de daders te begrijpen.
Triviale details uit het persoonlijk
leven van de moordenaars worden
gedocumenteerd. Als er maar genoeg
‘feiten’ zijn, komen we er misschien
achter waarom de daders het deden.

Wetenschappers en deskundigen
blijven erop hameren: er bestaat niet
zoiets als een duidelijk daderprofiel
met een checklist. Er is niet één factor
die allesbepalend is voor geweldda-
dig gedrag. Experts zijn in staat om
met enige kritische distantie in alle
rust een beter beeld te scheppen van
de dader. Maar, zo waarschuwen on-
derzoekers nadrukkelijk, die conclu-
sies mogen niet gebruikt worden om
de toekomst te voorspellen.

Na de schietpartij in Columbine
werd er van alle kanten gewezen naar
schietspel Doom. De twee moorde-
naars, Harris en Klebold, zouden dit
spel gebruikt hebben om te oefenen.
Het is ‘o n wa a r s ch ij n l ij k ’ dat games of
andere media ‘significante invloed’
hebben gehad, aldus een rapport van
de FBI, gepubliceerd lang nadat het
nieuws van de voorpagina’s was ver-
dwenen. Eric Harris was zwaar de-
pressief en Dylan Klebold een socio-
paat.

Het is allemaal nog eens na te le-
zen in het boek Grand Theft Childhood,
geschreven door twee Harvard-on-
derzoekers. Zij vegen de vloer aan
met de berichtgeving over de link
tussen games en schietpartijen. Zo
constateren de Amerikaanse weten-
schappers dat de aandacht voor
schietpartijen enorm is, juist omdat
ze zo ongewoon zijn.

Juist vanwege de zeldzaamheid
van schietpartijen zijn experts bui-
tengewoon terughoudend met de
link tussen mediaconsumptie en
moorddadig gedrag. En als er dan
toch naar trends gekeken wordt dan
valt op dat het aantal geweldsdelic-
ten gepleegd door jongeren signifi-
cant gedaald is de laatste decennia.
Gamen, daarentegen, is de normaal-
ste zaak van de wereld geworden.

Terug naar Nederland. In de zucht
naar duiding kopt het A D vier dagen
na de ramp: ‘Bloedbad Tristan lijkt
griezelig veel op computerspel’. Het
AD baseert zich op anonieme ‘beken-
den’ die stellen dat Tristan van der
Vlis een gamer was. Maar hoe vaak en
hoeveel hij speelde? En of hij de in-
middels beruchte vliegtuigscène uit
schietspel Modern Warfare 2, waar het
AD naar verwijst, daadwerkelijk ook
gespeeld heeft? Het blijft gissen.

Uiteindelijk is een schietpartij zo-
als in Alphen niet enkel te herleiden
tot het al dan niet spelen van geweld-
dadige computerspellen. Sla het FBI-
rapport The School Shooter: A Threat
Assesement Perspective er maar eens op
na. Daarin staat: ‘The roots of a violent
act are multiple, intricate, and intertwi-
ned’.

Het is ongepast om daags na een
ramp als in Alphen aan den Rijn ant-
woorden te zoeken in het mediadieet
van de dader. Wat wel past is ingeto-
genheid, nuance en context.
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