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Het is december 1992, de achttienjarige Wayne Lo dringt zijn school in Massachus-
sets binnen, schiet een docent en een medestudent dood en verwondt vier anderen. 
Alleen dankzij het feit dat zijn geweer blokkeert, vallen er niet meer slachtoffers. Al
le nieuwsmedia vertonen dezelfde foto: een bijna kaalgeschoren jongen, geflan
keerd door politieagenten, handen geboeid, en in grote letters op zijn sweatshirt de 
naam van een. heavy metal-popgrocp: SICK OF IT ALL. Het scheen alles te verklaren. 

Wayne Lo zelf, die een levenslange gevangenisstraf uitzit in Norfolk, Massachus-
sets, beweert dat het puur toeval was dat hij dat shirt droeg, dat hij meer van ballades 
houdt en dat Rush Limbaugh. zijn favoriete tv-show is. Ook Gregory Gibson, de vader 
van de gedode student, neemt geen genoegen met een sick of it all-verklaring. Hij be
gint een jarenlange queeste naar het waarom van de gebeurtenis, doet uitgebreid on
derzoek, spant een proces tegen de school aan, schrijft een boek over zijn bevindin
gen en begint een briefwisseling met de moordenaar van zijn. zoon. Matthew David, 
een student die zwaargewond raakte tijdens de schietpartij, is opgelucht eindelijk, 
niet meer naar een 'waarom' te zoeken, na zeven jaar lang met die vraag geworsteld te 
hebben. 4I don't know7 it I am ever going to know why. What I know is there were 
consequences to what happened/ 

Inderdaad, er waren 'consequences to what happened'. Een schier eindeloze 
reeks volgde, tot op de dag van vandaag, variërend van twee doden, een aantal ge
wonden, onbegrip, veranderend veiligheidsbeleid op scholen, discussies over de wa-
penwetgcving, een levenslange opsluiting van Wayne Lo, tot aan nu, in april 2000, 
een voorpagina-artikel in een vierdaagse serie in de New York Times naar rampage kil
lers. 

Rampage killing is de Amerikaanse versie van amok maken, dat wil zeggen, het als 
een dolle (dodelijk) tekeergaan in een openbare ruimte. In de Amerikaanse variant: 
het in het wilde weg schieten op een menigte, in shopping malk, restaurants, scholen, 
en dergelijke. Ook al komen dit soort moordpartijen relatief weinig voor (minder 
dan 0.1 procent van de gemiddeld 18.000 moorden per jaar, een getal dat weer ver
bleekt bij de 31.000 gevallen van zelfmoord), nietemin roept rampage killing altijd hef
tige discussies op over 'de' Amer.ikaa.nse cultuur met haar misdaad, het makkelijk 
beschikbaar zijn van wapens, het verval van normen en waarden, en de eindeloze 
reeks van gewelddadige videospelletjes, films en tv-programma's. 

Volgens het onderzoek van de New York Times waren rampage killers echter rela-
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tief weinig geobsedeerd door geweld. Er was vaker sprake van een psychiatrische 
problematiek. Het zogenaamde 'zinloze', 'onbegrijpelijke', 'totaal willekeurige' ge
weld bleek in het merendeel, van de gevallen niet zomaar uit de lucht gevallen te 5 
zijn. Integendeel, een spoor van waarschuwingen, was achtergelaten, wat men echter ^ 
niet wist te ontcijferen, of waar men niet op wist te reageren. Er bleek een. significant g 
maatschappelijk onvermogen om zaken als langdurige depressie, psychose of schi- ^ 
zofrenie te onderkennen, laat staan op te vangen. Dit gecombineerd met de gemak- ' f̂  
kelij ke beschikbaarheid van scmi-automatische wapens heeft ertoe geleid dat rampa- ^ 
^e killing in verhouding tot andere landen relatief vaker voorkomt in Amerika en 
veelal drastischer gevolgen heeft. Toen Wayne Lo opdracht kreeg van God(f) om te 
moorden was het vrij eenvoudig om voor zo'n honderd dollar een tweedehands SKS 
semi-automatisch geweer van Chinese makelij op de kop te tikken» De munitie be
stelde hij gewoon over de post. 

De verschijningsdatum van de serie over rampage killers was niet geheel toevallig. 
Half april was de vooravond van een periode waarin men bewust stilstond bij allerlei 
vormen van geweld. Het is vijfentwintig jaar geleden dat de Vietnamoorlog eindig
de (met zo?n 50.000 doden aan Amerikaanse zijde en meer dan een miljoen aan Viet
namese kant), vijfjaar dat Timothy McVeighs autobom naast de Alfred P. Murrah 
Federal Building in Oklahoma City ontplofte, waarbij 168 doden en 500 gewonden 
vielen, en een jaar geleden dat in de Colombine High School in. Littleton, Colorado, 
Eric Harris en Dylan Klebold twaalf medescholieren en een lefaar neermaaiden alvo
rens zichzelf dood te schieten. Allerlei herdenkingsbijeenkomsten werden georga
niseerd, rouwplechtigheden, achtergrondartikelen, minuten stilte, fotoseries. In 
een speech ter gelegenheid van de onthulling van het prachtige nieuwe monument 
in Oklahoma City memoreert president Clinton: 'There are places in our national 
landscape, so scarred that they are in the soul of America/ Ook George W. Bush, en Al 
Gore lieten zich niet onbetuigd. Tenslotte is ruim tweederde van het electoraat ont
daan, over al deze zaken en wil dat er "wat aan gedaan wordt'. Bush bezocht op 20 
april, de dag van de Columbi.ne~aan.slag, een lagere school in Texas en sprak over 
character building en morele opvoeding. Gore ging naar een middelbare school in New 
Jersey (een swing state), waar hij over gun control en uitbreiding van veiligheidsmaatre
gelen sprak. 

De b a n a l i t e i t van het g o e d e 

Sinds Hannah. Arendts analyse van. Eichmanns rol in de perfecte organisatie van het 
jodentransport weten we dat 'het kwade1 niet simpelweg te reduceren valt tot een 
monsterachtige boeman of een razende Mcdea, maar eerder schuilt in de structuur 
van een specifieke alledaagse routine. Eichmann was een efficiënt ambtenaar; voor 
het uitdokteren van de beste treinschema's deed het er niet toe of men aardappelen, 
of mensen vervoerde, het belangrijkste was dat het transport gesmeerd verliep ... en 
dat deed het. Arendt spreekt van een 'banaliteit van het kwade'. 
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g Steven Spielbergs film Sdiiiidiers List (1993) onthult eenzelfde structuur ten aan-
£ zien van 'het goede'. Als trouw lid van de nazipartij 'ritselt Duits zakenman Oskar 
"5 Schindler zijn zaakjes met een aantal SS-officicren in een nachtclub: uit de trei.nl.a-
£ dingen joden die langs zijn fabriek trekken, kan hij naar willekeur goedkope ar-
^ beidskrachten kiezen, In het hele proces raakt hij nauwer betrokken bij zijn werk-
~ lui. En als een hele wagonlading van "zijn7 joden per ongeluk naar Auschwitz wordt 
g gestuurd, slaagt hij erin ze op listige wijze terug te halen. Aan het eind van de oorlog 
S heeft hij ervoor weten te zorgen dat zo'n 1100 mensen de gaskamer bespaard bleef 
5 Net als bij Eichmann rolde het één zogezegd uit het andere voort. Gegeven, het 
* resultaat, namelijk, het feit dat meer dan duizend levens gespaard bleven, is Schind-

lers efficiëntie bestempeld als een goede daad. .Maar in feite is Schindlers goedheid' 
van een vergelijkbare aard als Eichmanns "slechtheid', namelijk een nogal ondoor
dacht, Vanzelfsprekend', reageren op een. situatie. In die zin vormt het een mooi 
voorbeeld van de 'banaliteit van het goede'. Er is geen sprake van een uitgelezen oor
deel ten gunste van een slechte of goede daad. Het gebeurde terloops, dat wil zeg
gen, in a casual way. 

Een m o d e r n e M e d e a 

Zes jaar geleden was heel Amerika ruim een week in de ban van een speurtocht naar" 
twee ontvoerde kleinelcinderen. Hun wanhopige moeder verscheen avond na avond 
op tv, God en vaderland smekend om hulp. Net als bij grote overstromingen en an
dere onverwachte natuurrampen was er in een oogwenk een saamhorigheid gemo
biliseerd. Met vereende kracht werd naar de twee jongetjes gezocht. Het plaatsje 
Union, Zuid-Carolina, waar moeder en zonen vandaankwamen, stond eendrachtig 
achter zijn plaatsgenoten. 

Althans, zo leek het op het eerste gezicht. Bij nader inzien bleek Susan Smiths 
haast mythische dramatisering van wat er gebeurd was, slechts een gedeeltelijke 
'nieuwe' gemeenschap te hebben gecreëerd en duidelijk het zwarte deel. van de be
volking te hebben buitengesloten. Ze was gestopt voor een stopsein op een kruis
punt net buiten Union, een zwarte man was de auto binnengedrongen, had haar ge
dwongen uit te stappen en was er vervolgens met de driejarige Michael en éénjarige 
Alex vandoorgegaan. Auto, man en kinderen waren sindsdien spoorloos. De klassie
ke stereotypering van het scenario sloeg aan als een hedendaags 'sprookje': twee 
kleine kindjes ontvoerd door de grote zwarte man. 

Het echte leven bleek enigszins gecompliceerder. Na negen dagen nationale 
wanhoop en betrokkenheid bekende de moeder dat ze zelf haar kinderen had ge
dood. Middenin een scheidingsproces met haar echtgenoot, verlaten door haar 
nieuwe vriend, vreesde ze dat ze als drieëntwintigjarige gedoemd was voorgoed al
leen achter te blijven. De twee kinderen stonden in de weg. Ze bond ze in de veilig-
heidsriemen van haar Mazda en liet de hele wagen met inhoud naar de bodem van 
een meer bij Union zinken. 
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Het nieuws sloeg in als een bom. Sneller dan het zich rondom Susan Smith ge

schaard had, keerde Union, zich nu tegen haar. Met luid gejoel werd ze opgewacht, 

'gestenigd met woorden': murderer, baby-ktlling bitch. De intensiteit van. de woede ont

hulde dat meer dan twee kinderen verloren waren: het nieuwe gevoel, van gemeen

schap was verraden. Men had zich verenigd rondom, een leugen, de zwarte man was 

veranderd in een zwart gat: donker water met twee verdronken kinderlijfjes. Gedes

illusioneerd stond men opeens met lege handen, Waar het geënsceneerde verhaal 

van de gewelddadige kidnapping onmiddellijk een actieve morele gemeenschap 

had opgeroepen die de "arme moeder' in bescherming nam, transformeerde het mo

rele oordeel, even snel in. een totale veroordeling van de 'kwaadaardige moeder'. 

Newsweek, een graadmeter voor "de publieke opinie', schreef: 

'When the truth came out, we were spared our obligatory lesson about the awful-

ness of American society. But we confronted instead an even harder lesson about 

how much evil can lurk in even a mother's heart ~~ something we've known for 

2,300 years, ever since "Medea"/ 

Susan Smith was een rotte appel in de mand, net als Medea eens was. Met de mand 

zelfwas zogezegd niets aan de hand. Het was blijkbaar geen probleem dat men wel 

wat al te gretig Smiths verhaal, geloofd had, of dat een lid van de gemeenschap zich 

zo geïsoleerd had gevoeld dat ze het opvoeden van haar kinderen niet meer aankon. 

De vergelijking met Medea is in zoverre terecht, dat ook Medea met het ver

moorden van haar eigen kinderen een gemeenschap verried. Ook hier leidde dit ver

raad tot heftige reacties. Medea was een 'barbaarse' van origine, dat wil zeggen, ze 

was geen Griekse, geen Atheense. De kindermoord was haar machteloze en hopeloze 

wraak voor het feit dat Jason haar had verlaten. Voor de Griekse gemeenschap was 

het het levende bewijs van haar barbaarsheid. Medea wist dat de Griekse cultuur 

niet veel met haar op had; ze had haar schoonvader Creon al vaker verteld, dat ze 

blijkbaar mensen afschrok met haar ongekend scherpzinnige geest In Medea zijn 

kindermoordenares en buitenstaander onlosmakelijk met elkaar verbonden; ze is 

evenzeer veroordeeld als buitenstaander - degene die niet tot 'onze' gemeenschap 

behoort - als vanwege haar daad. In feite is haar daad het bewijs dat ze niet 'bij ons' • 

hoort. De Griekse gemeenschap onderkende niet hoe diezelfde uitsluiting had bij

gedragen aan het isolement waarin Medea zich bevond na verlaten te zijn door 

Jason, en derhalve haar situatie van radeloosheid had versterkt, culminerend in de 

tragiek van. de kindermoord. 

De positie van de drieëntwintig]arige Susan Smith was wel niet die van een bui

tenstaander, maar de geslotenheid van de gezinsstructuur maakte haar in haar eigen 

beleving zeker zo geïsoleerd. Er was geen vanzelfsprekende gemeenschap aanwezig 

waarin haar kinderen konden opgroeien, een gemeenschap die de druk op een jonge 

alleenstaande moeder had kunnen verlichten en daardoor misschien, had kunnen 

voorkomen dat ze in een diepe depressie belandde. Die 'gemeenschap* vormde zich 
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o 
„o pas nadat het drama was geschied. Het gebrek aan betrokkenheid op Susan Smith 
5 kwam schrijnend tot uitdrukking in de teleurstelling van velen dat ze niet ter dood 
"9 veroordeeld werd. maar slechts tot levenslang. 

C/7 

7 The worst house in the neighbourhood 
» 

§ In de periode dat Susan. Smiths kinderen verdronken, werden Kayla Rolland gebo

et ren en de zoon van Tamara en Dedric Darnell Owens. In maart 2000 zaten ze in de-

;j5 . zelfde klas van de lagere school Ze kregen onenigheid over iets; het schijnt dat Kayla 

^ hem een klap verkocht. De volgende dag kwam. het jongetje op school, met een 

goedkoop halfautomatisch pistool en richtte het op Kayla. "I don' t like you',, zei hij 

en haalde de trekker over. Het schot ging recht door haar hart. 

Uitgebreide reportages over de achtergrond van de kleine kilier volgden. Zijn va

der zat in de gevangenis vanwege cocaïnebezit en allerlei inbraken. Zijn moeder was 

een paar weken eerder uit haar huis gezet en had haar twee zonen ondergebracht bij 

een oom van ze. Newsweek, schildert een atmosfeer van lege wodkaflessen en afge

dankte auto-onderdelen in de achtertuin, een gebroken raam afgeplakt met blauw 

plastic. De buurman hoorde de laatste maand geregeld schoten rondom midder

nacht: 'It's the worst house in the neighbourhood.' Allerlei vreemd volk loopt in en 

uit, op elk uur van. de dag, en koopt, gebruikt en verhandelt, volgens de politie, 

crack en cocaïne. 

Het is moeilijk, een kind van zes jaar tot buitenstaander te bombarderen. Maar 

het is geen probleem, om dat met zijn omgeving te doen. Er wordt een situatie ge

schetst waarin zijn daad haast vanzelfsprekend wordt. De barbaarsheid van een 

zwarte onderklasse is bevestigd door de tragische handeling van een zesjarige. Dat 

de Amerikaanse samenleving een situatie heeft gecreëerd waarin een deel van haar 

bevolking systematisch, in armoede leeft, wordt niet noodzakelijk als een deel van 

het probleem, gezien. 

Kayla. werd begraven in een kleine witte kist, bedolven onder teddybeertjes. De 

toekomst van de andere zesjarige is nog volslagen, onduidelijk; vooralsnog is hij on

dergebracht bij zijn oma, maar naar alle waarschijnlijkheid zal hij ergens belanden 

in. een doolhof van sociale instituties die de onmogelijke taak hebben 'to turn a ca

sual killer into a little boy'. 
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