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"Bowling for Columbine" van filmmaker Michael 

Moore is, in de nadagen van 11 september, een moedig 

werkstuk. De film die autocritisch is ten aanzien van de 

actuele Amerikaanse samenleving glipt even door de 

mazen van het net dankzij het onverwachte commerciële 

succes. Het is eigenlijk een casestudie van de 

Amerikaanse samenleving wat betreft het gewelddadige 

aspect ervan. Er worden mogelijke verklaringsgronden 

gezocht: - Komt het door de rol van de media? - Komt 

het door de druk van het politiek systeem dat de mensen 

angst inboezemt? - Ligt het aan de geschiedenis van de 

VS? - Komt het door de overbewapening van de 

Amerikanen? - Is het te wijten aan de geaardheid van de 

Amerikaanse economie? - Komt het door gebrekkige 

sociale zekerheid? M. Moore gaat zelf op zoektocht in 

een documentaristische stijl die nooit ver van de satire 

is. Hij stelt gevatte vragen in zijn interviews o.m. met 

Charton Heston en Marilyn Manson. De geschiedenis 

van de VS wordt magistraal aangetoond aan de hand van 

een tekenfilm. De rode draad door de film is wel het 

bloedbad aan de Columbine High-school. Het is 

verbluffend te moeten vernemen dat sommige grote 

warenhuizen zich gespecialiseerd hebben in 

wapenverkoop en dat bepaalde banken bij het openen 

van een rekening een geweer aan te bieden als geschenk, 

dit der illustratie. De film is een aanrader gezien het stof 

tot discussie aanbrengt om beter te gaan nadenken over 

de “American way of life”. Het is tragiek doorspekt met 

humor. Heeft de US soms niet de grootste terroristische 

daad aller tijden gesteld: nl. het werpen van de 

atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki?  
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