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SCHOOL SHOOTINGS
existential concerns and 

implicit religion

School shooters zijn gepeste jongens met een 
psychiatrisch verleden en geobsedeerd door geweld. 
Dit is het algemene beeld van school shooters. Maar 
wetenschappelijke studies tonen aan, dat er geen 
betrouwbaar profiel van de school shooter bestaat. Het 
heersende beeld van school shooters kan preventie zelfs 
in de weg staan.

Het voorliggende onderzoek toont aan dat school 
shootings hun oorsprong vinden in een existentiële 
crisis. De daders zijn op zoek naar de zin van het 
bestaan, en vinden deze niet in traditionele religieuze 
of filosofische concepten. De school shooting lijkt 
voor hen de enige uitweg uit de existentiële crisis. 
Voor de daders is een school shooting betekenisvol 
met zelfs een impliciet religieuze dimensie. De daders 
creëren persoonlijke mythes en rituelen en uiten 
transcendente ervaringen, zoals die ook kenmerkend 
zijn voor traditionele religies. Zo creëren alle hier 
onderzochte daders bijvoorbeeld de mythe, dat ze zich in 
een strijd tegen het kwaad bevinden. De shooting op zich 
is een performatieve vorm van geweld, die met religieuze 
rituelen vergeleken kan worden. Transcendente 
ervaringen komen onder andere voort uit een superieure, 
soms goddelijke identiteit die de daders zichzelf 
aanmeten.

Het voorliggende onderzoek voegt niet alleen een 
nieuw perspectief toe aan bestaande kennis over school 
shootings, maar pleit ervoor om de existentiële dimensie 
ook te betrekken in onderzoek naar de motieven van 
zogenoemde lone wolves. School shooters en lone wolves 
vertonen namelijk grote overeenkomsten in de aspecten 
mythe, rituelen en transcendente ervaringen. Dit zal het 
begrip van de motieven van deze daders vergroten en een 
bijdrage leveren aan het onderzoek naar preventie.
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