
Vragenblad audiotour bovenbouw  

War & Peace

Waarom had de uitvinding van telegrafie, fotografie en later telefonie, 
invloed op hoe men dacht over oorlog? 

Wat waren behalve de doden en gewonden, andere redenen om minder 
oorlog te willen?  

In 1901 werd voor het eerst de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. 
Waarom laat deze prijs zien dat men anders was gaan denken over 
oorlog?  

Peace Conferences

De Eerste Vredesconferentie werd niet in Rusland maar in Nederland 
gehouden. Nederland was namelijk een neutraal land. Wat betekent dit? 

Waarom vond Tsaar Nicolaas dat denk je belangrijk voor deze 
vredesconferentie? 

Carnegie

In een rechtbank opent de rechter het verhoor met een slag van de 
hamer. De hamer in de vitrine was een cadeautje aan Andrew Carnegie 
om hem te bedanken. Bij welke bijzondere gelegenheid denk je dat hij 
deze hamer cadeau kreeg? 

Welke woorden staan er op het hamertje?

Building

Waarom was er veel kritiek op het ontwerp van architect Cordonnier?

Het Vredespaleis is geen Werelderfgoed maar wordt wel eens 
Internationaal Cultureel Erfgoed genoemd. Waarom zou je het 
Vredespaleis zo kunnen zien?

Film

Wat bedoelde tsaar Nicolaas II met de uitspraak: ‘zwaarden omsmelten 
tot ploegscharen’? (een ploegschaar gebruik je om te ploegen)

In welk jaar werd het Vredespaleis geopend? 

Welke catastrofe vond één jaar later plaats? 

Na de Tweede Wereldoorlog werden de VN opgericht. Waarom vond men 
het toch nodig om ook nog deze organisatie op te richten, terwijl deze 
landen met elkaar ook al het Permanente Hof van Arbitrage hadden 
opgericht?

Permanent Court of Arbitration 

Wat is een arbiter?

De landen die aankloppen bij het Permanente Hof zijn vaak goed 
bevriend met elkaar. Waarom kloppen ze dan toch aan bij het 
Permanente Hof van Arbitrage?



Heb je een wens hoe je de wereld het liefste ziet?  
Schrijf ‘m op een briefje en hang deze in de boom voor het Visitors Centre!

International Court of Justice

Bij het Permanente Hof komen de partijen altijd vrijwillig. Bij het 
Internationaal Gerechtshof kan het ene land ook een ander land voor 
de rechtbank dagen. Wat is daar het voordeel van? 

En is er ook een nadeel?

Importance of International Law  

In de afgelopen eeuw hebben veel machthebbers een officieel bezoek 
aan het Vredespaleis gebracht. Waarom zouden ze dit doen?

Changing World

Kijk eens goed naar de wereldkaart. Wat valt je op aan het continent 
Afrika en het huidige Europa? 

Wat is er de oorzaak van dat de kaart er nu zo anders uitziet? 

De wereld verandert iedere dag. In het ene land gaat het steeds een 
beetje beter, in een ander land is er misschien net een grote ramp 
gebeurd waardoor het niet zo goed gaat. Of zijn er zo vaak overstromingen 
dat de oogst steeds mislukt. De mensen worden bezorgd en willen naar 
een betere plek verhuizen. Misschien wel in een ander land. Tot welk 
conflict kan dit leiden?

Library and Academy

Hugo de Groot schreef een boek dat nog altijd veel gelezen wordt. 
Het heet: Mare Liberum. Dat is latijn voor ‘De vrije zee’. Oftewel: de zee is 
van iedereen. Dit boek en veel andere boeken van Hugo de Groot kan je 
bekijken en lezen in de Bibliotheek van het Vredespaleis. Wat heeft dit 
boek met vrede te maken?

In deze tentoonstelling zijn twee boeken te zien van pacifiste 
Bertha von Suttner. Hoe heten deze boeken? 

En wat is eigenlijk een pacifist?

City of Peace & Justice  

In het Vredespaleis werken rechters en bij het Internationaal Strafhof 
werken rechters. Maar de ene rechter is de andere niet. Ze beslissen over 
hele andere dingen. Bij het Strafhof gaat het over wat mensen misschien 
verkeerd hebben gedaan. En bij het Internationaal Gerechtshof gaat het 
over hoe landen zich moeten gedragen. Een misdadiger straf je door ‘m 
op te sluiten. Zijn landen ook te straffen? Zo ja, hoe?  

Noem van nog twee organisaties die je op de kaart ziet op welke  
manier ze bijdragen aan een rechtvaardigere wereld. 




