
Vragenblad kinderaudiotour  

Welkom  

Twee woorden zijn niet zwart maar van echt goud. 
Schrijf de woorden op. 

Weet je in welke talen deze woorden geschreven zijn? 

Wat betekenen de woorden denk je?           

Als je de audiotour verder luistert, ontdek je waarom deze woorden in goud geschreven zijn!

Oorlog & Vrede

In de vitrine hangt een oorkonde. Die hoort bij de gouden medaille. 
Wat is dat voor een medaille? 

En wie heeft ‘m gewonnen?  

Waarvoor kreeg hij deze prijs? 

Kijk ook even goed naar de boeken in de vitrine. Ze zijn al heel oud!  
Nu liggen ze achter glas, maar vroeger hebben veel mensen deze boeken 
gelezen omdat ze hen lieten nadenken over waarom je nog oorlog zou 
willen. Waarom denk je dat we ze nu nog aan jou laten zien? 

Vredesconferenties

In 1899 en 1907 kwamen landen uit de hele wereld naar Den Haag. 
Wat gebeurde er in 1899? 

Op de waaier staan allemaal handtekeningen. 
Van wie zijn die handtekeningen? 

Welke afspraken maakten zij? 

Carnegie

Andrew Carnegie was iets meer dan een eeuw geleden de rijkste man ter 
wereld. Veel van zijn geld heeft hij weggegeven. 
Waarom deed hij dat?  

De bouw van het Vredespaleis

De sleutel in de vitrine is van het …………………………………………  dat werd geschonken door ……………………………………

Op de dag dat het Vredespaleis werd geopend, overhandigde Koningin 
Wilhelmina deze sleutel aan de arbiters. Wat wilde zij daarmee zeggen?  

Permanent Hof van Arbitrage

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

Wat is een arbiter? 

Eerst luisteren de arbiters naar de landen die ruzie met elkaar hebben  
en proberen een oplossing te vinden die voor iedereen goed is.  
Daarna nemen ze een beslissing. Een beetje geven, een beetje nemen. 
Moeten landen altijd luisteren naar de beslissing van de arbiters? 



Ben je klaar met de audiotour en heb je alle vragen beantwoord?  
Schrijf een wens op het briefje en hang deze op in de boom voor het Visitors Centre!

Internationaal Gerechtshof 

Het Internationaal Gerechtshof heeft rechters die uit de hele wereld 
komen. Ook helpt het hof landen uit de hele wereld. Ze hebben daarom 
afgesproken om altijd twee talen te gebruiken om met elkaar en met de 
landen die ruzie hebben te spreken. Het zijn twee talen die veel mensen 
spreken. Denk even terug aan het kunstwerk voor het Visitors Centre. 
Welke talen gebruikt dit hof denk je? 

De wereld en het Vredespaleis  

Op een van de foto’s is een standbeeld van een dame te zien. Wie is dat? 

Ze voerde actie tégen oorlog. Bijvoorbeeld door boeken te schrijven. 
Ze schreef De Wapens Neer! Dit boek heb je al gezien.  
Hoe luidt deze titel in het Duits?  

Deze schrijfster wordt vanwege haar boeken een pacifist genoemd, 
iemand die tegen oorlog is en alleen maar vrede wil. Hoe zou je, behalve 
door een boek te schrijven, nog meer actie kunnen voeren vóór de vrede? 

De wereld verandert

De Amerikanen maken al meer dan 60 jaar plannen om op Mars te 
landen. Het is een dure en ingewikkelde expeditie. Als het ze eenmaal 
lukt, misschien wel over 5 jaar, roepen ze: ‘Wij zijn de eersten die deze 
planeet ontdekt hebben! Deze planeet is vanaf nu van ons!’ Zou dat voor 
Nederland iets uitmaken? Waarom wel of niet?   

Bibliotheek & Academie

Wie is de man met de baard op de foto? 

Waarom zien we hem híer nog een keer terug? 

Stad van Vrede en Recht  

In het Vredespaleis werken rechters en bij het Internationaal Strafhof 
werken ook 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. 
Wat voor straf geef je een misdadiger? 

Wat voor straf leg je op aan een land?

Over boomhutten en vredesduiven  

Maarten en Irene maken ruzie over de boomhut die in de tuin staat. 
Wat wil Irene? 

Wat wil Maarten? 

Wat is de oplossing die ze vinden? 




