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Het wapendebat in de Verenigde Staten

Uitleg
Op 24 mei 2022 loopt de 18-jarige Salvador Ramos een basisschool binnen in Texas 
en schiet daar 19 kinderen en 2 volwassenen dood. Het is de dodelijkste schietpartij 
sinds 2017 in de Verenigde Staten, maar het is zeker niet de enige. Schietpartijen 
op scholen en in andere openbare ruimtes komen er veel voor. Hoe kan dat? Veel 
mensen leveren kritiek op de soepele wapenwet in de Verenigde Staten, want als je 
18 jaar oud bent kun je al een semiautomatisch wapen kopen in de winkel. Je hoort 
ook tegengeluiden: als mensen wapens dragen kunnen ze zich beter verdedigen 
tegen dit soort schietpartijen. 

Praat met behulp van deze les met je studenten over het wapendebat in de 
Verenigde Staten. Bespreek eerst wat er is gebeurd in Texas en hoe wapens 
onderdeel zijn van de Amerikaanse samenleving. Bespreek daarna reacties van 
prominente figuren op de schietpartijen en vraag aan je studenten hoe zij hiernaar 
kijken en welke gevoelens het bij ze oproept.

Belangrijk
Dit onderwerp kan mogelijk gevoelig liggen bij je studenten. Houd daar 
rekening mee door bij dia 1 in te gaan op de gevoelens van je studenten. 
Ze mogen daar al laten weten wat hun reactie is op het nieuws, zodat ze hun 
gevoelens kwijt kunnen voordat ze verdere informatie krijgen.

Benodigdheden
– PowerPointpresentatie ‘Het wapendebat in de Verenigde Staten’.
– Smartboard of beamer.

Lesopbouw

Stap 1 – Wapens in Amerika (20 minuten)
Toon dia 1 en introduceer het onderwerp: geef aan dat jullie het gaan hebben 
over massaschietpartijen in de Verenigde Staten, met als aanleiding de schietpartij 
op een basisschool in Texas. Vraag je studenten welk nieuws zij hierover hebben 
meegekregen en wat ze er al over weten. Vraag ook wat hun reactie en gevoel was 
toen ze het nieuws hoorden.

Docenteninstructie
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Toon dia 2. Wat is er precies gebeurd in Texas en hoe zit het met de wapenwet 
in de Verenigde Staten? Bekijk het filmpje Waarom zijn er zoveel wapens en 
schietpartijen in de VS? (NOS.nl, 28 mei 2022, 3 min 07).

Toon dia 3 en bespreek het filmpje na met behulp van de volgende vragen:
- Welke regels gelden er in de Verenigde Staten voor het kopen van een wapen?
  Mogelijk antwoord: om zichzelf te kunnen verdedigen, om voor veiligheid te 

zorgen, om anderen te kunnen beschermen.
-  Waarom vinden sommige Amerikanen het belangrijk dat ze een wapen  

mogen dragen?
  Mogelijk antwoord: In de grondwet staat dat iedereen een wapen mag dragen. In 

sommige staten is het al toegestaan vanaf 18 jaar.
- Wat zeggen tegenstanders over de regels rondom wapens?
  Mogelijk antwoord: Dat ze zich onveilig voelen, dat mensen wapens kunnen 

inzetten met verkeerde bedoelingen, dat er doden door kunnen vallen, etc.
- Wat is de NRA en welke rol spelen zij in het wapendebat?
  Mogelijk antwoord: de National Rifle Association, de vereniging van 

wapenbezitters (5 miljoen leden). De vereniging heeft de afgelopen jaar 
actiegevoerd om de wapenwetten verder te versoepelen. Zij vinden namelijk dat 
elke aanscherping van wapenwetten de vrijheid van mensen beperkt.

-  Welke oplossing geeft Donald Trump voor de schietpartijen? En wat vind je van 
deze oplossing?

  Mogelijke antwoord: bewapen leraren. (Daarnaast overweegt hij om de 
minimumleeftijd waarop iemand wapens kan kopen te verhogen, mensen die 
een wapen willen kopen beter na te trekken en het beperken van de verkoop van 
(semi-)automatische wapens.

Toon dia 4. Bespreek met je studenten het Tweede Amendement uit de 
Amerikaanse grondwet, de wet die wapenbezit mogelijk maakt. Bespreek wat de 
wet precies inhoudt en vraag aan je studenten wat zij van deze wet vinden.

Merk je dat jouw studenten meer achtergrondinformatie nodig hebben over 
het Tweede Amendement en de NRA? Bespreek dan de volgende dingen:
-  De wapenwet is in 1791 opgesteld om burgers te beschermen voor het 

geval de overheid of het leger te machtig werd.
-  De wapenwet is opgezet voor het collectieve gebruik van wapens, maar 

tegenwoordig hebben Amerikanen ook een individueel recht om wapens 
te dragen. Hier vallen ook semiautomatische wapens onder.

-  De NRA komt op voor de wapenwet en strijdt ervoor om de wapenwet in 
stand te houden en de regels zelfs te versoepelen.

https://www.youtube.com/watch?v=AEwdc9QvrMk
https://www.youtube.com/watch?v=AEwdc9QvrMk
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-  De NRA geeft veel geld aan politici om hun campagnes financieel te 
steunen. In ruil daarvoor willen ze dat deze politici tegen wetten stemmen 
die het bezit van wapens aan banden leggen.

Bovenstaande informatie wordt ook duidelijk uitgelegd in dit filmpje:
De bloedband tussen Amerikanen en hun wapens. (NOS op 3, 10 augustus 2019)

Toon dia 5. Bekijk met je studenten de cartoon en bespreek de volgende vragen 
op dia 6:
- Wat zien jullie op het linkerplaatje?
  Mogelijk antwoord: Op het linkerplaatje zie je een moeder met een kind. Het 

kind heeft een Amerikaanse pet op. Je ziet een tekstballon met een wapen en 
een kruis er doorheen en een tekstballon met een duif erop.

  De betekenis daarvan is: deze moeder voedt haar kind op met het idee dat 
wapens niet goed of belangrijk zijn, maar dat vrede wel belangrijk is. Daarvoor 
wordt het symbool van de witte duif gebruikt.

- Wat zien jullie op het rechterplaatje?
  Mogelijk antwoord: Op het rechterplaatje zie je de moeder en het kind op straat. 

Daar staat een man, een soort straatverkoper die in zijn jas allemaal wapens 
verkoopt. Deze man heeft een Amerikaanse hoed op.

  De betekenis daarvan is: als kind in de Verenigde Staten word je overal 
geconfronteerd met wapens. Het is daar normaal.

- Wat is de boodschap van de cartoonist volgens jullie?
  Mogelijk antwoord: De cartoonist wil waarschijnlijk duidelijk maken dat je je 

kind kunt vertellen dat wapengebruik geen optie is, maar dat in een land als de 
Verenigde Staten het zo ingebakken is in de samenleving, dat het normaal wordt 
gevonden. Ook al kom je er thuis niet mee in aanraking, buitenshuis word je 
verleid om wapens te kopen en wordt wapengebruik verheerlijkt.

Je kunt studenten ook in groepjes in gesprek laten gaan over de cartoon en 
de cartoon daarna klassikaal nabespreken.

https://www.youtube.com/watch?v=7rqGfJnA5XE
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Stap 2 – Reacties op de schietpartij (10 minuten)
Toon dia 7. Bespreek met je studenten dat er binnen en buiten de Verenigde 
Staten veel reacties zijn geweest op de schietpartij in Texas. Bekijk het filmpje 
Basketbalcoach Kerr woest na bloedbad in Texas: ‘Wanneer gaan we eens iets 
doen?!’ (NOS.nl, 24 mei 2022, 2 min 50). Geef aan dat Kerr topcoach is van het 
NBA-team Golden State Warriors (basketbal).

Toon dia 8. Bespreek het filmpje na met behulp van de volgende vragen:
- Wat is de boodschap van basketbalcoach Kerr?
  Mogelijk antwoord: Dat er strengere wapenwetgeving moet komen. Hij snapt niet 

dat er geweigerd wordt om iets te doen tegen het geweld, de schietpartijen op 
scholen en in supermarkten.

- Waarom vergelijkt basketbalcoach Kerr deze schietpartij met vorige schietpartijen?
 Mogelijk antwoord: Omdat de schietpartij op deze school niet op zichzelf staat. 
- Welke gevoelens roept dit filmpje bij je op?
-  Denk je dat het belangrijk is dat prominente figuren zoals deze basketbalcoach 

zich op deze manier uitspreken?

Stap 3 – Afsluiting (5 minuten)
Toon dia 9. Sluit de les af door te reflecteren op het onderwerp:
- Hoe vond je het om over dit onderwerp na te denken en te praten?
- Welke verschillen zie je tussen de Verenigde Staten en Nederland?
- Wat zou er volgens jou in de Verenigde Staten moeten gebeuren?
-  Vind je het belangrijk dat er in het nieuws in Nederland aandacht is voor dit 

nieuws uit de Verenigde Staten?

Extra informatie
Een vastgelopen wapendebat, soepele wetten: vier vragen over de aanslag in Texas 
(NOS Nieuws, 25 mei 2022)
De strijd tegen school shootings (Nieuwsuur in de klas, 4 september 2019)
De bloedband tussen Amerikanen en hun wapens (NOS op 3, 10 augustus 2019)

https://nos.nl/artikel/2430162-basketbalcoach-kerr-woest-na-bloedbad-in-texas-wanneer-gaan-we-eens-iets-doen
https://nos.nl/artikel/2430162-basketbalcoach-kerr-woest-na-bloedbad-in-texas-wanneer-gaan-we-eens-iets-doen
https://nos.nl/artikel/2430173-een-vastgelopen-wapendebat-soepele-wetten-vier-vragen-over-de-aanslag-in-texas
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-de-strijd-tegen-school-shootings/
https://www.youtube.com/watch?v=7rqGfJnA5XE

