Opdracht: De Eerste Wereldoorlog
Rollenspel: Het Verdrag van Versailles

ROL Vittorio Orlando

Doel van de opdracht:
De klas wordt verdeeld in groepjes van vier leerlingen. Elk groepslid speelt de rol van een
hoofdpersoon tijdens de bespreking in Versailles. Deze besprekingen leidden uiteindelijk tot
het Verdrag van Versailles. De hoofdpersonen zijn: Wilson (president van Amerika), Lloyd
George ( minister- president van Engeland), Orlando (minister – president van Italië) en
Clemenceau (president van Frankrijk).
Ieder groepslid bereidt zich voor op zijn of haar rol door het lezen van het materiaal en het
beantwoorden van de vragen. Elk groepje gaat de onderhandelingen tussen de vier heren
naspelen. Het uiteindelijke doel van de onderhandelingen is een verdrag. Houd er rekening
mee dat je altijd compromissen zult moeten sluiten!
Wat moet je precies doen?
Stap 1:
Verdeel onderling de vier hoofdpersonen/ vier landen.
Stap 2:
Lees de tekst door die bij de opdracht hoort en de tekst die bij jou hoofdpersoon hoort.
Beantwoord daarna de onderstaande vragen speciaal gericht op jou hoofdpersoon. Zet de
antwoorden op deze vragen ieder in één van de vier vakken op de placemat.
Stap 3:
Ga in je groep onderhandelen over de onderstaande vragen. Uiteindelijk moeten jullie een
verdrag sluiten. Over de onderstaande vragen/punten moet je in ieder geval een akkoord
bereiken. Denk eraan dat je compromissen zult moeten sluiten! Noteer de uiteindelijke
compromissen in het midden van de placemat.
Stap 4:
Klassikale bespreking. Vertel in het kort aan de klas wat jullie als groep hebben afgesproken.
Ook zullen we kijken naar de daadwerkelijke afspraken die gemaakt zijn in het verdrag van
Versailles.
Vragen die je moet maken als voorbereiding op het debat/
Punten waar je overeenstemming over moet krijgen:
1. Moet Duitsland schuldig worden verklaard aan het beginnen van de oorlog? Zo ja,
waarom?
2. Moeten er aan het Duitse leger beperkingen worden opgelegd? Denk aan mensen,
materiaal, geld, leger en land?
3. Moet Duitsland herstelbetalingen betalen? Zo ja, aan welke landen en welk bedrag?
(Engeland heeft ong. 120 en Frankrijk 200 miljard aan schade)
4. Oostenrijk werd na de oorlog een klein, Duits sprekend, land. Stel de Oostenrijkers
willen zich aansluiten bij Duitsland. Wil je dat en kun je het eventueel tegen houden?

Context van de onderhandelingen voor het Verdrag van Versailles
Op 13 december 1918 arriveerde de George Washington in de Franse havenstad Brest. Aan
boord was de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Hij werd door een mensenmassa als
een held onthaald. Dit was, volgens de Fransen op straat, de man die na vier wrede
oorlogsjaren vrede naar Europa kwam brengen. President Wilson had in een toespraak zijn
Fourteen Points gepresenteerd, een idealistisch ontwerp voor een rechtvaardige en duurzame
vrede. Wilson pleitte voor open diplomatie, zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren en de
oprichting van een Volkenbond.
De regeringsleiders van de andere grootmachten die deelnamen aan de vredesconferentie in
Parijs waren aanzienlijk minder enthousiast over de Fourteen Points.
De premiers Georges Clemenceau van Frankrijk, David Lloyd George van Groot-Brittannië
en Vittorio Orlando van Italië hadden tijdens de oorlog al geheime afspraken gemaakt over de
verdeling van grondgebied en koloniën van het verslagen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en
het Ottomaanse Rijk. Zij zagen er weinig in om die afspraken nu te moeten herzien omdat
Wilson open diplomatie wenste.
Bovendien strookten hun eigen wensen lang niet altijd met de punten van Wilson.
Naast de vier grootmachten waren er vertegenwoordigers van 28 andere landen in Parijs
aanwezig, elk met hun eigen wensen. België en Servië hadden zwaar geleden onder het
oorlogsgeweld en eisten ook herstelbetalingen, Griekenland had grote plannen met de
westkust van het huidige Turkije, en Japan en China aasden op de Duitse bezittingen in Azië.
Rusland was de opvallende afwezige. Na de Oktoberrevolutie van 1917 was het land
terechtgekomen in een burgeroorlog tussen de bolsjewistische Roden en hun tegenstanders, de
Witten. De geallieerden konden geen overeenstemming bereiken over de vraag of er een
Russische delegatie uitgenodigd moest worden, en zo ja, wie daar dan deel van moesten
uitmaken. Uiteindelijk liet men Rusland maar links liggen.

Vittorio Orlando, Italië
Wat wilde Italië bereiken met het Verdrag van Versailles?
Italië wilde zoveel mogelijk gebied in handen krijgen van het voormalige (door de oorlog
ingestorte) Oostenrijk – Hongarije. Ze wilden dat de Italiaanse grenzen werden herzien. Veel
Italianen woonden in de gebieden die behoorden bij Oostenrijk – Hongarije. Volgens de
Italianen was het dus niet Duitsland, maar aardsvijand Oostenrijk die de schuldige aan de
oorlog was. De overdreven reactie op de moord van Frans-Ferdinand en uitlokking van een
conflict met Servië had de oorlog doen beginnen. Italië had aan het begin van de oorlog nog
een bondgenootschap met Duitsland, maar koos ervoor om met de Geallieerden mee te
vechten. Daarnaast was de militaire bijdrage erg klein. Hierdoor was de positie aan de
onderhandelingstafel niet erg sterk. De Italianen wilden Duitsland wel te vriend houden,
aangezien beide landen als centraal gelegen staat veel voor elkaar konden betekenen.
Hierdoor was het belangrijk dat Duitsland niet te zwaar gestraft werd. Belangrijk was vooral
dat Oostenrijk klein bleef. Geen aansluiting met Duitsland dus!

Georges Clemenceau, Frankrijk
Wat wilde Frankrijk bereiken met het Verdrag van Versailles?
Clemenceau wilde er met 100% zekerheid voor zorgen dat Duitsland Frankrijk in de toekomst niet
nog een keer zou binnenvallen. Hij was vastbesloten dat Duitsland gedwongen moest worden voor
de schade te betalen die door de oorlog was ontstaan in Noord – Frankrijk. Er was geen twijfel
mogelijk dat de Duitsers schuldig waren aan deze oorlog. Zij hadden de oorlog verklaart aan
Rusland en hierdoor moest Frankrijk reageren. De goed voorbereide aanval door België was hier
een ander voorbeeld van. Clemenceau wilde veiligheid voor Frankrijk garanderen, hij wilde wraak
en voor eens en voor altijd afrekenen met Duitsland. Het Franse leger had grote nederlagen
geleden en moest weer verbeterd worden. Ook wilde hij een groot bedrag aan herstelbetalingen
van Duitsland incasseren. Om hiervoor te zorgen was het belangrijk dat het Duitse leger nooit
meer zo groot zou worden als het was en moest Duitsland klein blijven. Daarnaast wilde Frankrijk
ook het gebied Elzas-Lotharingen, dat de Duitsers rond 1870 hadden veroverd weer terug.
Woodrow Wilson, Amerika
Wat wilde Amerika bereiken met het Verdrag van Versailles?
Wilson had in een eerdere toespraak een veertienpuntenplan geïntroduceerd. Dit hield in dat hij
een rechtvaardige, duurzame vrede wilde waarbij niemand aangewezen werd als de
hoofdschuldige. Wilson pleitte voor open diplomatie (onderhandelingen), zelfbeschikkingsrecht
voor alle volkeren (het recht van een volk om een eigen staat te stichten) en de oprichting van een
Volkerenbond.
President Wilson wilde dat het verdrag van Versailles gebaseerd zou worden op zijn 14 punten
plan en op het idee van de Volkerenbond. Wilson wilde een internationale organisatie opzetten
genaamd: ‘de league of nations’. Deze zou in de toekomst conflicten voorkomen.
Hij geloofde dat Duitsland gestraft moest worden, maar niet heel zwaar. Hij wilde een
rechtvaardige overeenkomst sluiten waardoor Duitsland geen wraakgevoelens zou ontwikkelen.
Belangrijk: Het Amerikaanse volk steunde hem niet. Zij waren Europa en hun problemen
helemaal zat. Zij wilden niet meer dat Amerika zich met Europa zou bemoeien.
David Loyd George, Engeland
Wat wilde Engeland bereiken met het Verdrag van Versailles?
De Engelsen zagen in het punt van president Wilson van Amerika voor vrije wateren en
vrijhandel een bedreiging voor hun rijk over zee. De Britten waren het machtigste zeeland en
wilden dat graag blijven.
Publiekelijk zei Loyd – George dat hij de Duitsers wilde straffen, omdat het Engelse volk zeer
anti – Duitsland was aan het einde van de oorlog. Vooral de Britse bevolking had zwaar onder de
oorlog geleden en daarvoor moest Duitsland bestraft worden.
Maar privé realiseerde hij zich heel goed dat Engeland Duitsland nodig had om te herstellen van
de oorlog. Duitsland was namelijk een zeer belangrijke handelspartner van Engeland. Daarom
moest de Duitse economie weer snel op gang worden geholpen en moest Duitsland geen zware
sancties krijgen.
George zag in dat de Duitsers doelbewust naar een oorlog hadden gestuurd. Door de
wapenwedloop, het schenden van het neutrale België en de steun aan Oostenrijk was het duidelijk
genoeg dat de Duitsers schuldig waren aan de oorlog.
Hij was ook bang voor de ‘ziekte uit het oosten’. De Russische overheid was gevallen en
overgenomen door de communisten. Loyd – George geloofde dat de verspreiding van het
communisme zo snel mogelijk gestopt moest worden om erger te voorkomen. Hiervoor was een
sterk Duitsland als belangrijke grens waar het communisme niet doorheen zou kunnen
noodzakelijk. Het Duitse leger moest dus intact blijven

Opdracht: De Eerste Wereldoorlog
Rollenspel: Het Verdrag van Versailles

ROL Woodrow Wilson

Doel van de opdracht:
De klas wordt verdeeld in groepjes van vier leerlingen. Elk groepslid speelt de rol van een
hoofdpersoon tijdens de bespreking in Versailles. Deze besprekingen leidden uiteindelijk tot
het Verdrag van Versailles. De hoofdpersonen zijn: Wilson (president van Amerika), Lloyd
George ( minister- president van Engeland), Orlando (minister – president van Italië) en
Clemenceau (president van Frankrijk).
Ieder groepslid bereidt zich voor op zijn of haar rol door het lezen van het materiaal en het
beantwoorden van de vragen. Elk groepje gaat de onderhandelingen tussen de vier heren
naspelen. Het uiteindelijke doel van de onderhandelingen is een verdrag. Houd er rekening
mee dat je altijd compromissen zult moeten sluiten!
Wat moet je precies doen?
Stap 1:
Verdeel onderling de vier hoofdpersonen/ vier landen.
Stap 2:
Lees de tekst door die bij de opdracht hoort en de tekst die bij jou hoofdpersoon hoort.
Beantwoord daarna de onderstaande vragen speciaal gericht op jou hoofdpersoon. Zet de
antwoorden op deze vragen ieder in één van de vier vakken op de placemat.
Stap 3:
Ga in je groep onderhandelen over de onderstaande vragen. Uiteindelijk moeten jullie een
verdrag sluiten. Over de onderstaande vragen/punten moet je in ieder geval een akkoord
bereiken. Denk eraan dat je compromissen zult moeten sluiten! Noteer de uiteindelijke
compromissen in het midden van de placemat.
Stap 4:
Klassikale bespreking. Vertel in het kort aan de klas wat jullie als groep hebben afgesproken.
Ook zullen we kijken naar de daadwerkelijke afspraken die gemaakt zijn in het verdrag van
Versailles.
Vragen die je moet maken als voorbereiding op het debat/
Punten waar je overeenstemming over moet krijgen:
1. Moet Duitsland schuldig worden verklaard aan het beginnen van de oorlog? Zo ja,
waarom?
2. Moeten er aan het Duitse leger beperkingen worden opgelegd? Denk aan mensen,
materiaal, geld, leger en land?
3. Moet Duitsland herstelbetalingen betalen? Zo ja, aan welke landen en welk bedrag?
(Engeland heeft ong. 120 en Frankrijk 200 miljard aan schade)
4. Oostenrijk werd na de oorlog een klein, Duits sprekend, land. Stel de Oostenrijkers
willen zich aansluiten bij Duitsland. Wil je dat en kun je het eventueel tegen houden?

Context van de onderhandelingen voor het Verdrag van Versailles
Op 13 december 1918 arriveerde de George Washington in de Franse havenstad Brest. Aan
boord was de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Hij werd door een mensenmassa als
een held onthaald. Dit was, volgens de Fransen op straat, de man die na vier wrede
oorlogsjaren vrede naar Europa kwam brengen. President Wilson had in een toespraak zijn
Fourteen Points gepresenteerd, een idealistisch ontwerp voor een rechtvaardige en duurzame
vrede. Wilson pleitte voor open diplomatie, zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren en de
oprichting van een Volkenbond.
De regeringsleiders van de andere grootmachten die deelnamen aan de vredesconferentie in
Parijs waren aanzienlijk minder enthousiast over de Fourteen Points.
De premiers Georges Clemenceau van Frankrijk, David Lloyd George van Groot-Brittannië
en Vittorio Orlando van Italië hadden tijdens de oorlog al geheime afspraken gemaakt over de
verdeling van grondgebied en koloniën van het verslagen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en
het Ottomaanse Rijk. Zij zagen er weinig in om die afspraken nu te moeten herzien omdat
Wilson open diplomatie wenste.
Bovendien strookten hun eigen wensen lang niet altijd met de punten van Wilson.
Naast de vier grootmachten waren er vertegenwoordigers van 28 andere landen in Parijs
aanwezig, elk met hun eigen wensen. België en Servië hadden zwaar geleden onder het
oorlogsgeweld en eisten ook herstelbetalingen, Griekenland had grote plannen met de
westkust van het huidige Turkije, en Japan en China aasden op de Duitse bezittingen in Azië.
Rusland was de opvallende afwezige. Na de Oktoberrevolutie van 1917 was het land
terechtgekomen in een burgeroorlog tussen de bolsjewistische Roden en hun tegenstanders, de
Witten. De geallieerden konden geen overeenstemming bereiken over de vraag of er een
Russische delegatie uitgenodigd moest worden, en zo ja, wie daar dan deel van moesten
uitmaken. Uiteindelijk liet men Rusland maar links liggen.
Woodrow Wilson, Amerika
Wat wilde Amerika bereiken met het Verdrag van Versailles?
Wilson had in een eerdere toespraak een veertienpuntenplan geïntroduceerd. Dit hield in dat
hij een rechtvaardige, duurzame vrede wilde waarbij niemand aangewezen werd als de
hoofdschuldige. Wilson pleitte voor open diplomatie (onderhandelingen),
zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren (het recht van een volk om een eigen staat te
stichten) en de oprichting van een Volkerenbond.
President Wilson wilde dat het verdrag van Versailles gebaseerd zou worden op zijn 14
punten plan en op het idee van de Volkerenbond. Wilson wilde een internationale organisatie
opzetten genaamd: ‘de league of nations’. Deze zou in de toekomst conflicten voorkomen.
Hij geloofde dat Duitsland gestraft moest worden, maar niet heel zwaar. Hij wilde een
rechtvaardige overeenkomst sluiten waardoor Duitsland geen wraakgevoelens zou
ontwikkelen.
Belangrijk: Het Amerikaanse volk steunde hem niet. Zij waren Europa en hun problemen
helemaal zat. Zij wilden niet meer dat Amerika zich met Europa zou bemoeien.

Opdracht: De Eerste Wereldoorlog
Rollenspel: Het Verdrag van Versailles

ROL Vittorio Orlando

Doel van de opdracht:
De klas wordt verdeeld in groepjes van vier leerlingen. Elk groepslid speelt de rol van een
hoofdpersoon tijdens de bespreking in Versailles. Deze besprekingen leidden uiteindelijk tot
het Verdrag van Versailles. De hoofdpersonen zijn: Wilson (president van Amerika), Lloyd
George ( minister- president van Engeland), Orlando (minister – president van Italië) en
Clemenceau (president van Frankrijk).
Ieder groepslid bereidt zich voor op zijn of haar rol door het lezen van het materiaal en het
beantwoorden van de vragen. Elk groepje gaat de onderhandelingen tussen de vier heren
naspelen. Het uiteindelijke doel van de onderhandelingen is een verdrag. Houd er rekening
mee dat je altijd compromissen zult moeten sluiten!
Wat moet je precies doen?
Stap 1:
Verdeel onderling de vier hoofdpersonen/ vier landen.
Stap 2:
Lees de tekst door die bij de opdracht hoort en de tekst die bij jou hoofdpersoon hoort.
Beantwoord daarna de onderstaande vragen speciaal gericht op jou hoofdpersoon. Zet de
antwoorden op deze vragen ieder in één van de vier vakken op de placemat.
Stap 3:
Ga in je groep onderhandelen over de onderstaande vragen. Uiteindelijk moeten jullie een
verdrag sluiten. Over de onderstaande vragen/punten moet je in ieder geval een akkoord
bereiken. Denk eraan dat je compromissen zult moeten sluiten! Noteer de uiteindelijke
compromissen in het midden van de placemat.
Stap 4:
Klassikale bespreking. Vertel in het kort aan de klas wat jullie als groep hebben afgesproken.
Ook zullen we kijken naar de daadwerkelijke afspraken die gemaakt zijn in het verdrag van
Versailles.
Vragen die je moet maken als voorbereiding op het debat/
Punten waar je overeenstemming over moet krijgen:
1. Moet Duitsland schuldig worden verklaard aan het beginnen van de oorlog? Zo ja,
waarom?
2. Moeten er aan het Duitse leger beperkingen worden opgelegd? Denk aan mensen,
materiaal, geld, leger en land?
3. Moet Duitsland herstelbetalingen betalen? Zo ja, aan welke landen en welk bedrag?
(Engeland heeft ong. 120 en Frankrijk 200 miljard aan schade)
4. Oostenrijk werd na de oorlog een klein, Duits sprekend, land. Stel de Oostenrijkers
willen zich aansluiten bij Duitsland. Wil je dat en kun je het eventueel tegen houden?

Context van de onderhandelingen voor het Verdrag van Versailles
Op 13 december 1918 arriveerde de George Washington in de Franse havenstad Brest. Aan
boord was de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Hij werd door een mensenmassa als
een held onthaald. Dit was, volgens de Fransen op straat, de man die na vier wrede
oorlogsjaren vrede naar Europa kwam brengen. President Wilson had in een toespraak zijn
Fourteen Points gepresenteerd, een idealistisch ontwerp voor een rechtvaardige en duurzame
vrede. Wilson pleitte voor open diplomatie, zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren en de
oprichting van een Volkenbond.
De regeringsleiders van de andere grootmachten die deelnamen aan de vredesconferentie in
Parijs waren aanzienlijk minder enthousiast over de Fourteen Points.
De premiers Georges Clemenceau van Frankrijk, David Lloyd George van Groot-Brittannië
en Vittorio Orlando van Italië hadden tijdens de oorlog al geheime afspraken gemaakt over de
verdeling van grondgebied en koloniën van het verslagen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en
het Ottomaanse Rijk. Zij zagen er weinig in om die afspraken nu te moeten herzien omdat
Wilson open diplomatie wenste.
Bovendien strookten hun eigen wensen lang niet altijd met de punten van Wilson.
Naast de vier grootmachten waren er vertegenwoordigers van 28 andere landen in Parijs
aanwezig, elk met hun eigen wensen. België en Servië hadden zwaar geleden onder het
oorlogsgeweld en eisten ook herstelbetalingen, Griekenland had grote plannen met de
westkust van het huidige Turkije, en Japan en China aasden op de Duitse bezittingen in Azië.
Rusland was de opvallende afwezige. Na de Oktoberrevolutie van 1917 was het land
terechtgekomen in een burgeroorlog tussen de bolsjewistische Roden en hun tegenstanders, de
Witten. De geallieerden konden geen overeenstemming bereiken over de vraag of er een
Russische delegatie uitgenodigd moest worden, en zo ja, wie daar dan deel van moesten
uitmaken. Uiteindelijk liet men Rusland maar links liggen.

Vittorio Orlando, Italië
Wat wilde Italië bereiken met het Verdrag van Versailles?
Italië wilde zoveel mogelijk gebied in handen krijgen van het voormalige (door de oorlog
ingestorte) Oostenrijk – Hongarije. Ze wilden dat de Italiaanse grenzen werden herzien. Veel
Italianen woonden in de gebieden die behoorden bij Oostenrijk – Hongarije. Volgens de
Italianen was het dus niet Duitsland, maar aardsvijand Oostenrijk die de schuldige aan de
oorlog was. De overdreven reactie op de moord van Frans-Ferdinand en uitlokking van een
conflict met Servië had de oorlog doen beginnen. Italië had aan het begin van de oorlog nog
een bondgenootschap met Duitsland, maar koos ervoor om met de Geallieerden mee te
vechten. Daarnaast was de militaire bijdrage erg klein. Hierdoor was de positie aan de
onderhandelingstafel niet erg sterk. De Italianen wilden Duitsland wel te vriend houden,
aangezien beide landen als centraal gelegen staat veel voor elkaar konden betekenen.
Hierdoor was het belangrijk dat Duitsland niet te zwaar gestraft werd. Belangrijk was vooral
dat Oostenrijk klein bleef. Geen aansluiting met Duitsland dus!

Opdracht: De Eerste Wereldoorlog
Rollenspel: Het Verdrag van Versailles

ROL David Loyd George

Doel van de opdracht:
De klas wordt verdeeld in groepjes van vier leerlingen. Elk groepslid speelt de rol van een
hoofdpersoon tijdens de bespreking in Versailles. Deze besprekingen leidden uiteindelijk tot
het Verdrag van Versailles. De hoofdpersonen zijn: Wilson (president van Amerika), Lloyd
George ( minister- president van Engeland), Orlando (minister – president van Italië) en
Clemenceau (president van Frankrijk).
Ieder groepslid bereidt zich voor op zijn of haar rol door het lezen van het materiaal en het
beantwoorden van de vragen. Elk groepje gaat de onderhandelingen tussen de vier heren
naspelen. Het uiteindelijke doel van de onderhandelingen is een verdrag. Houd er rekening
mee dat je altijd compromissen zult moeten sluiten!
Wat moet je precies doen?
Stap 1:
Verdeel onderling de vier hoofdpersonen/ vier landen.
Stap 2:
Lees de tekst door die bij de opdracht hoort en de tekst die bij jou hoofdpersoon hoort.
Beantwoord daarna de onderstaande vragen speciaal gericht op jou hoofdpersoon. Zet de
antwoorden op deze vragen ieder in één van de vier vakken op de placemat.
Stap 3:
Ga in je groep onderhandelen over de onderstaande vragen. Uiteindelijk moeten jullie een
verdrag sluiten. Over de onderstaande vragen/punten moet je in ieder geval een akkoord
bereiken. Denk eraan dat je compromissen zult moeten sluiten! Noteer de uiteindelijke
compromissen in het midden van de placemat.
Stap 4:
Klassikale bespreking. Vertel in het kort aan de klas wat jullie als groep hebben afgesproken.
Ook zullen we kijken naar de daadwerkelijke afspraken die gemaakt zijn in het verdrag van
Versailles.
Vragen die je moet maken als voorbereiding op het debat/
Punten waar je overeenstemming over moet krijgen:
1. Moet Duitsland schuldig worden verklaard aan het beginnen van de oorlog? Zo ja,
waarom?
2. Moeten er aan het Duitse leger beperkingen worden opgelegd? Denk aan mensen,
materiaal, geld, leger en land?
3. Moet Duitsland herstelbetalingen betalen? Zo ja, aan welke landen en welk bedrag?
(Engeland heeft ong. 120 en Frankrijk 200 miljard aan schade)
4. Oostenrijk werd na de oorlog een klein, Duits sprekend, land. Stel de Oostenrijkers
willen zich aansluiten bij Duitsland. Wil je dat en kun je het eventueel tegen houden?

Context van de onderhandelingen voor het Verdrag van Versailles
Op 13 december 1918 arriveerde de George Washington in de Franse havenstad Brest. Aan
boord was de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Hij werd door een mensenmassa als
een held onthaald. Dit was, volgens de Fransen op straat, de man die na vier wrede
oorlogsjaren vrede naar Europa kwam brengen. President Wilson had in een toespraak zijn
Fourteen Points gepresenteerd, een idealistisch ontwerp voor een rechtvaardige en duurzame
vrede. Wilson pleitte voor open diplomatie, zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren en de
oprichting van een Volkenbond.
De regeringsleiders van de andere grootmachten die deelnamen aan de vredesconferentie in
Parijs waren aanzienlijk minder enthousiast over de Fourteen Points.
De premiers Georges Clemenceau van Frankrijk, David Lloyd George van Groot-Brittannië
en Vittorio Orlando van Italië hadden tijdens de oorlog al geheime afspraken gemaakt over de
verdeling van grondgebied en koloniën van het verslagen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en
het Ottomaanse Rijk. Zij zagen er weinig in om die afspraken nu te moeten herzien omdat
Wilson open diplomatie wenste.
Bovendien strookten hun eigen wensen lang niet altijd met de punten van Wilson.
Naast de vier grootmachten waren er vertegenwoordigers van 28 andere landen in Parijs
aanwezig, elk met hun eigen wensen. België en Servië hadden zwaar geleden onder het
oorlogsgeweld en eisten ook herstelbetalingen, Griekenland had grote plannen met de
westkust van het huidige Turkije, en Japan en China aasden op de Duitse bezittingen in Azië.
Rusland was de opvallende afwezige. Na de Oktoberrevolutie van 1917 was het land
terechtgekomen in een burgeroorlog tussen de bolsjewistische Roden en hun tegenstanders, de
Witten. De geallieerden konden geen overeenstemming bereiken over de vraag of er een
Russische delegatie uitgenodigd moest worden, en zo ja, wie daar dan deel van moesten
uitmaken. Uiteindelijk liet men Rusland maar links liggen.
David Loyd George, Engeland
Wat wilde Engeland bereiken met het Verdrag van Versailles?
De Engelsen zagen in het punt van president Wilson van Amerika voor vrije wateren en
vrijhandel een bedreiging voor hun rijk over zee. De Britten waren het machtigste zeeland en
wilden dat graag blijven.
Publiekelijk zei Loyd – George dat hij de Duitsers wilde straffen, omdat het Engelse volk zeer
anti – Duitsland was aan het einde van de oorlog. Vooral de Britse bevolking had zwaar onder
de oorlog geleden en daarvoor moest Duitsland bestraft worden.
Maar privé realiseerde hij zich heel goed dat Engeland Duitsland nodig had om te herstellen
van de oorlog. Duitsland was namelijk een zeer belangrijke handelspartner van Engeland.
Daarom moest de Duitse economie weer snel op gang worden geholpen en moest Duitsland
geen zware sancties krijgen.
George zag in dat de Duitsers doelbewust naar een oorlog hadden gestuurd. Door de
wapenwedloop, het schenden van het neutrale België en de steun aan Oostenrijk was het
duidelijk genoeg dat de Duitsers schuldig waren aan de oorlog.
Hij was ook bang voor de ‘ziekte uit het oosten’. De Russische overheid was gevallen en
overgenomen door de communisten. Loyd – George geloofde dat de verspreiding van het
communisme zo snel mogelijk gestopt moest worden om erger te voorkomen. Hiervoor was
een sterk Duitsland als belangrijke grens waar het communisme niet doorheen zou kunnen
noodzakelijk. Het Duitse leger moest dus intact blijven
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Doel van de opdracht:
De klas wordt verdeeld in groepjes van vier leerlingen. Elk groepslid speelt de rol van een
hoofdpersoon tijdens de bespreking in Versailles. Deze besprekingen leidden uiteindelijk tot
het Verdrag van Versailles. De hoofdpersonen zijn: Wilson (president van Amerika), Lloyd
George ( minister- president van Engeland), Orlando (minister – president van Italië) en
Clemenceau (president van Frankrijk).
Ieder groepslid bereidt zich voor op zijn of haar rol door het lezen van het materiaal en het
beantwoorden van de vragen. Elk groepje gaat de onderhandelingen tussen de vier heren
naspelen. Het uiteindelijke doel van de onderhandelingen is een verdrag. Houd er rekening
mee dat je altijd compromissen zult moeten sluiten!
Wat moet je precies doen?
Stap 1:
Verdeel onderling de vier hoofdpersonen/ vier landen.
Stap 2:
Lees de tekst door die bij de opdracht hoort en de tekst die bij jou hoofdpersoon hoort.
Beantwoord daarna de onderstaande vragen speciaal gericht op jou hoofdpersoon. Zet de
antwoorden op deze vragen ieder in één van de vier vakken op de placemat.
Stap 3:
Ga in je groep onderhandelen over de onderstaande vragen. Uiteindelijk moeten jullie een
verdrag sluiten. Over de onderstaande vragen/punten moet je in ieder geval een akkoord
bereiken. Denk eraan dat je compromissen zult moeten sluiten! Noteer de uiteindelijke
compromissen in het midden van de placemat.
Stap 4:
Klassikale bespreking. Vertel in het kort aan de klas wat jullie als groep hebben afgesproken.
Ook zullen we kijken naar de daadwerkelijke afspraken die gemaakt zijn in het verdrag van
Versailles.
Vragen die je moet maken als voorbereiding op het debat/
Punten waar je overeenstemming over moet krijgen:
1. Moet Duitsland schuldig worden verklaard aan het beginnen van de oorlog? Zo ja,
waarom?
2. Moeten er aan het Duitse leger beperkingen worden opgelegd? Denk aan mensen,
materiaal, geld, leger en land?
3. Moet Duitsland herstelbetalingen betalen? Zo ja, aan welke landen en welk bedrag?
(Engeland heeft ong. 120 en Frankrijk 200 miljard aan schade)
4. Oostenrijk werd na de oorlog een klein, Duits sprekend, land. Stel de Oostenrijkers
willen zich aansluiten bij Duitsland. Wil je dat en kun je het eventueel tegen houden?

Context van de onderhandelingen voor het Verdrag van Versailles
Op 13 december 1918 arriveerde de George Washington in de Franse havenstad Brest. Aan
boord was de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Hij werd door een mensenmassa als
een held onthaald. Dit was, volgens de Fransen op straat, de man die na vier wrede
oorlogsjaren vrede naar Europa kwam brengen. President Wilson had in een toespraak zijn
Fourteen Points gepresenteerd, een idealistisch ontwerp voor een rechtvaardige en duurzame
vrede. Wilson pleitte voor open diplomatie, zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren en de
oprichting van een Volkenbond.
De regeringsleiders van de andere grootmachten die deelnamen aan de vredesconferentie in
Parijs waren aanzienlijk minder enthousiast over de Fourteen Points.
De premiers Georges Clemenceau van Frankrijk, David Lloyd George van Groot-Brittannië
en Vittorio Orlando van Italië hadden tijdens de oorlog al geheime afspraken gemaakt over de
verdeling van grondgebied en koloniën van het verslagen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en
het Ottomaanse Rijk. Zij zagen er weinig in om die afspraken nu te moeten herzien omdat
Wilson open diplomatie wenste.
Bovendien strookten hun eigen wensen lang niet altijd met de punten van Wilson.
Naast de vier grootmachten waren er vertegenwoordigers van 28 andere landen in Parijs
aanwezig, elk met hun eigen wensen. België en Servië hadden zwaar geleden onder het
oorlogsgeweld en eisten ook herstelbetalingen, Griekenland had grote plannen met de
westkust van het huidige Turkije, en Japan en China aasden op de Duitse bezittingen in Azië.
Rusland was de opvallende afwezige. Na de Oktoberrevolutie van 1917 was het land
terechtgekomen in een burgeroorlog tussen de bolsjewistische Roden en hun tegenstanders, de
Witten. De geallieerden konden geen overeenstemming bereiken over de vraag of er een
Russische delegatie uitgenodigd moest worden, en zo ja, wie daar dan deel van moesten
uitmaken. Uiteindelijk liet men Rusland maar links liggen.
Georges Clemenceau, Frankrijk
Wat wilde Frankrijk bereiken met het Verdrag van Versailles?
Clemenceau wilde er met 100% zekerheid voor zorgen dat Duitsland Frankrijk in de toekomst
niet nog een keer zou binnenvallen. Hij was vastbesloten dat Duitsland gedwongen moest
worden voor de schade te betalen die door de oorlog was ontstaan in Noord – Frankrijk. Er
was geen twijfel mogelijk dat de Duitsers schuldig waren aan deze oorlog. Zij hadden de
oorlog verklaart aan Rusland en hierdoor moest Frankrijk reageren. De goed voorbereide
aanval door België was hier een ander voorbeeld van. Clemenceau wilde veiligheid voor
Frankrijk garanderen, hij wilde wraak en voor eens en voor altijd afrekenen met Duitsland.
Het Franse leger had grote nederlagen geleden en moest weer verbeterd worden. Ook wilde
hij een groot bedrag aan herstelbetalingen van Duitsland incasseren. Om hiervoor te zorgen
was het belangrijk dat het Duitse leger nooit meer zo groot zou worden als het was en moest
Duitsland klein blijven. Daarnaast wilde Frankrijk ook het gebied Elzas-Lotharingen, dat de
Duitsers rond 1870 hadden veroverd weer terug.

