
Opdracht Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 
 
Inleiding 
De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring was een 
invloedrijk document in de geschiedenis. Een veel besproken 
document ook! Daarom ga je tijdens deze les de 
onafhankelijkheidsverklaring beter bestuderen en er 
verschillende opdrachten bij maken. 
 
Opdracht A. Lees de eerste tekst. 

 
De onafhankelijkheidsverklaring bestaat uit lange zinnen. Dat maakt het soms lastig om ze te 
lezen en te begrijpen wat er nu eigenlijk bedoeld wordt. Daarom gaan we eerst even 
‘vertalen’.  
 

1. In de eerste zin staat ‘een volk’. Wie worden daarmee bedoeld? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Welk land wordt in dit geval bedoeld met ‘een ander’? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

3. Welke 2 dingen willen de schrijvers van de verklaring eigenlijk? 
 
1__________________________________________________________________________ 
 
 
2__________________________________________________________________________ 

 

De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring (4 juli 1776) 

  

Unanieme verklaring van de dertien Verenigde Staten van Amerika 

 

Wanneer in de loop der gebeurtenissen een volk zich genoodzaakt ziet de politieke banden die 

het met een ander verbindt, te verbreken en onder de machten der aarde de aparte en 

gelijkwaardige plaats in te nemen waartoe het gerechtigd is krachtens de wetten van de natuur 

en de God van de natuur, vereist een gepast respect voor de meningen der mensen dat het de 

oorzaken bekend maakt die het tot de scheiding hebben gedwongen. 
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4. Hieronder staan twee citaten uit de tekst. Leg uit, hoe hieruit blijkt dat de Verklaring 
op verschillende punten een product van de Verlichtingsdenken is.  

 
‘onder de machten der aarde de aparte en gelijkwaardige plaats’_______________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
‘krachtens de wetten van de natuur’______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. De schrijvers van de Verklaring waren duidelijk gelovige mensen. Waaraan zie je dit? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

6. Volgens de opstellers van de Verklaring worden de dertien koloniën gedwongen tot 
‘het verbreken van de banden’. Waarom zouden zij het nodig vinden dit zo 
nadrukkelijk te vermelden? 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
  



Lees onderstaande tekst.  

 
7. Wat zijn de drie onvervreemdbare rechten die in deze tekst worden genoemd? 

 
1__________________________________________________________________________ 
 
 
2__________________________________________________________________________  
 
 
3 __________________________________________________________________________ 
 
 

8. Wat is volgens deze tekst de reden waarom er regeringen bestaan? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

9. Volgens de verklaring hebben de dertien koloniën het recht het Engelse bestuur af te 
zetten. Waarom is dit zo’n belangrijk punt in de Verklaring? 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
  

We achten het een onbetwistbaar feit, dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Dat zij door hun 

Schepper met bepaalde onvervreemdbare rechten begiftigd zijn en dat daartoe ook het recht 

op eigen leven, vrijheid en het nastreven van geluk behoren. 

 

Dat om deze rechten te verzekeren regeringen zijn ingesteld van wie de macht berust op de wil 

van hun onderdanen en dat wanneer een bestuur deze rechten niet respecteert, het volk het 

recht heeft het bestuur te veranderen of af te zetten. 



Opdracht B 
Het idee van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring is eigenlijk niet origineel. De Akte 
van Verlatinghe waarin de Nederlandse gewesten in 1581 de Spaanse koning Filips II 
afzetten, was een voorbeeld voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. De 
Amerikanen hebben zich door de Nederlanders laten inspireren! 
 

1. Hoe denken de schrijvers van de Akte van Verlatinghe en de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring over de positie van de vorst? Noem 2 overeenkomsten 
en 1 verschil. 

 
1__________________________________________________________________________ 
 
 
2__________________________________________________________________________ 
 
 
3_________________________________________________________________________ 

De leden van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden groeten 

allen, die dit zullen zien of horen voorlezen, en laten weten: 

 

Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt 

zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, 

zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door 

God geschapen om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te zijn en 

hem als slaven te dienen. De vorst regeert bij de gratie van zijn 

onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen 

beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals 

een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn 

plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, 

hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een 

tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Staten-

Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen.  

 

Dit recht hebben zij te meer als ze hun vorst niet met vreedzame middelen 

van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval 

hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor 

men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daar van zijn 

diverse voorbeelden bekend uit andere landen en andere tijden.  

In het bijzonder in ons land moeten onderdanen hun eigen vrijheid 

veiligstellen, aangezien zij hier altijd geregeerd zijn krachtens de eed die 

door de vorst bij zijn intrede wordt gezworen. De vorst wordt ook beëdigd 

onder de voorwaarde dat hij uit zijn ambt wordt ontheven in geval van 

schending van de eed. 



2. Hoe denken de schrijvers van de Akte van Verlatinghe en de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsverklaring over de rechten en plichten van het volk? Noem 2 

overeenkomsten en 1 verschil. 

 

1__________________________________________________________________________ 
 
 
2__________________________________________________________________________ 
 
 
3__________________________________________________________________________ 
 
 

3. De ideeën van ‘onze onafhankelijkheidsverklaring’ zijn overgewaaid naar de 
Amerikaanse koloniën. En dat in een tijd zonder telefoon, vliegtuigen en internet! 
Hoe zou dit gebeurd kunnen zijn? (Tip: hoe heette New York vroeger?) 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Minister-president Rutte laat 

de Amerikaanse president 

Obama, de Akte van 

Verlatinghe zien in het 

Rijksmuseum.  

Het papier voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 

is rond 1770 gemaakt door de Zaanse Doopsgezinde 

papiermakers Adriaan Rogge, Jacob Honig & Zoonen en D & 

C Blauw. Van de ca. 200 exemplaren, die John Dunlap in de 

nacht van 4 op 5 juli 1776 in opdracht van het US Congress 

drukte op dit papier, zijn er nog 25 over in archieven en 

bibliotheken. 


