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War & Peace

De soldaten op de grote foto lijken vol trots op hun paard te zitten.  
Ze paraderen samen door de stad, voordat ze vertrekken om te vechten. 
Waar waren de soldaten trots op? 

Waarom had de uitvinding van telegrafie, fotografie, en later  
ook telefonie, invloed op wat men wist over oorlog? 

Hoe heet het boek van pacifiste Bertha von Suttner? 

En wat is eigenlijk een pacifist? 

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

Peace Conferences

Tsaar Nicolaas nodigde landen verspreid over de hele wereld  
uit om met elkaar te vergaderen in Den Haag. Ze kwamen  
allemaal. Ze moesten er soms erg ver voor reizen. 
Waarom zorgden ze er toch voor dat ze erbij waren? 

Er werd besloten om het Permanente Hof van Arbitrage op te richten,  
oftewel een permanente rechtbank die moest beslissen over ruzies tussen   ……….......………………………………...………………………

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?  

Welke woorden staan er op het hamertje? 

Andrew Carnegie heeft wel honderden hamers en sleutels  
gekregen. Het waren allemaal cadeautjes bij openingen.  
Wat voor gebouwen opende Andrew Carnegie nog meer? 

Building

Omdat alle landen een cadeau aan het Vredespaleis schonken, kan je zeggen  
dat ze ook allemaal een beetje aanwezig zijn in het paleis. De sleutel in de  
vitrine is van het grote hek om het paleis heen. Het werd geschonken door   …............................................................................................….

Film 

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

 Na de Tweede Wereldoorlog werd de  ……………………………  opgericht die zich inzette voor  ………………………………………

Permanent Court of Arbitrage 

Wat is een arbiter? 

Op het logo van het Permanente Hof van Arbitrage schudden  
twee mannen elkaar de hand. Ze gaan weer als vrienden uit elkaar.  
Wat doe jij als je een ruzie hebt bijgelegd? 



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

Kruis aan voor wie de stelling geldt. Bij dit hof 

kunnen landen met hun conflict terecht                                         

kan Irak Al Qaida aanklagen                                         

is de uitspraak bindend                                         

kan Shell een ruzie met Nigeria oplossen                                         

zijn de zittingen altijd voor iedereen toegankelijk                                         

dragen de rechters toga’s                                         

Importance of International Law

In de afgelopen eeuw hebben veel machthebbers een officieel bezoek 
aan het Vredespaleis gebracht. Waarom deden ze dat denk je? 

Op een van de foto’s is een standbeeld van Bertha von Suttner te zien.  
Ze voerde actie tégen oorlog, bijvoorbeeld door boeken te schrijven. 
Twee van haar boeken zijn te zien in deze tentoonstelling. 
Hoe heten deze boeken
 
Hoe zou je nog meer actie kunnen voeren vóór vrede? 

Changing World

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, wie 
weet wel over 5 jaar, zullen ze misschien verrukt uitroepen: ‘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? 

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? 
 

City of Peace and 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. 
Wat voor straf geef je een misdadiger? 

Wat voor straf leg je op aan een land?




