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De Verenigde Naties bestaan 75 jaar 

 

Op 24 oktober 1945 werden de Verenigde Naties (VN) opgericht. 

De landen die samenkomen bij de VN zetten zich in voor vrede en 

veiligheid door middel van internationale samenwerking. 

Inmiddels maken bijna alle landen ter wereld deel uit van de 

Verenigde Naties en is het instituut een belangrijke voorwaarde 5 

voor vrede en vrijheid in de wereld. Wat is de VN, waarom is de VN 

belangrijk en wat is de rol van Nederland binnen de VN? 

 

De Verenigde Naties 

De Verenigde Naties, vaak afgekort tot de VN, is een internationale organisatie van 193 landen. De VN 

werd opgericht in 1945, toen de Tweede Wereldoorlog net was afgelopen. Nederland is ook al lid sinds 10 

1945. De landen binnen de Verenigde Naties onderhandelen met elkaar over verschillende dingen. Het 

doel van de VN is contact met andere landen te hebben, te overleggen, te onderhandelen en 

compromissen te sluiten. Dat lukt niet altijd, want verschillende landen hebben ook verschillende 

belangen.  

De huidige secretaris-generaal (voorzitter) van de Verenigde Naties is de Portugees António Guterres. De 15 

VN heeft als werktalen Arabisch, Mandarijn, Engels, Frans, Russisch en Spaans. In 2001 wonnen de 

Verenigde Naties de Nobelprijs voor de Vrede. De Verenigde Naties zijn ook bekend vanwege het 

vastleggen van de mensenrechten in de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. 

 

Gebouwen en vlaggen 

Het hoofdgebouw van de VN staat in de Verenigde Staten in New York. Dit gebouw is in 1946 ontworpen 20 

door een internationaal team van architecten. Het is 166 meter hoog en heeft 39 verdiepingen. 

Er staan ook belangrijke gebouwen van de VN in Wenen (Oostenrijk), Den Haag (Nederland), Nairobi 

(Kenia) en Genève (Zwitserland). Het gebouw in Genève is het grootste conferentiecentrum ter wereld. 

Bij alle hoofdgebouwen staat een vlaggenparade van alle landen die lid zijn. De vlaggenmasten zijn in 

een cirkel geplaatst, waarbij de ruimte tussen de vlaggenmasten telkens gelijk is, in verband met 25 

‘gelijkheid’ binnen de organisatie. Ze staan opgesteld in alfabetische volgorde van de landennamen in het 

Engels, waardoor de vlag van Afghanistan als eerste en die van Zimbabwe als laatste opgesteld staat. 

 

Wat doet de VN? 

De VN doet een heleboel dingen met en in alle landen die lid zijn van de VN. Ze hebben vier grote 

doelstellingen: 30 

 De bevordering van de internationale vrede en veiligheid. 

 De ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties. 

 Samenwerking bij het oplossen van internationale problemen. 

 Het bevorderen van de naleving van de mensenrechten. 

Daarnaast heeft de VN in het jaar 2000 acht millenniumdoelen gekozen. Die millenniumdoelen draaien 35 

om het terugdringen van armoede, scholing, betere gezondheid en bescherming van het milieu. 

De rol van Nederland binnen de VN is dat Nederland o.a. leningen geeft aan andere landen van de VN 

die in problemen zitten. Daarnaast zijn belangrijke redenen voor Nederland om deel te nemen aan de VN 

dat we kunnen meewerken aan het beschermen van de mensenrechten, het beschermen van het milieu 

en de ontwikkeling van duurzame oplossingen ter bescherming van het milieu.  40 

 

 

Het logo van de VN 
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Vredesmissies 

Voor vrede en veiligheid hebben de Verenigde Naties de Veiligheidsraad. Wanneer ergens in de wereld 

een conflict is, probeert de Veiligheidsraad het eerst met praten op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kan 

de raad soldaten met een missie naar het gebied sturen. Er zijn drie soorten vredesmissies. Een waarbij 

de soldaten alleen kijken wat er gebeurt, bijvoorbeeld of verkiezingen eerlijk verlopen. Bij een ander soort 45 

missie gaan de soldaten tussen twee vechtende partijen staan, zonder zelf 

te vechten. Tot slot kan de missie inhouden dat soldaten zelf vechten, want 

soms kun je geweld alleen maar stoppen met geweld.  

Als er wel vrede bereikt wordt, kunnen de VN-soldaten ook helpen met de 

wederopbouw. Ze helpen dan bijvoorbeeld met het repareren van wegen, 50 

bruggen en spoorwegen. En met het weer opbouwen van ziekenhuizen. 

Soldaten op een vredesmissie voeren dus veel verschillende taken uit. 

De VN heeft zelf geen soldaten in dienst. Als er een vredesmissie nodig is, 

sturen landen die lid zijn van de VN soldaten, die samen een vredesmacht 

vormen. De militairen dragen speciale blauwe helmen met het logo van de 55 

VN erop (de militairen worden daarom ook blauwhelmen genoemd) en ze 

rijden in witte voertuigen. Daaraan kun je zien dat je die militairen en 

voertuigen niet mag beschieten.  

Ook Nederland stuurt regelmatig soldaten op missie. Zo 

gingen in 2001 Nederlandse soldaten naar Macedonië om te 60 

controleren of de verkiezingen eerlijk verliepen en ook op dit 

moment draagt Nederland bij aan diverse VN-missies. Sinds 2014 is de grootste Nederlandse bijdrage 

die aan de VN-missie in Mali.  

 

Eren van vredessoldaten 

Helaas gebeurt het weleens dat VN-soldaten omkomen tijdens een vredesmissie. Om omgekomen 65 

Nederlandse VN-soldaten te eren, wil het Veteranen Platform de komende jaren zo’n veertig bruggen en 

viaducten vernoemen naar militairen die vanaf 1960 zijn gesneuveld tijdens vredesoperaties. In april van 

dit jaar werd op een ecoduct over de A28 bij Spier een plaquette aangebracht met de naam van de 

omgekomen marinier Marc Harders. Hij overleed in 2010 in Uruzgan (Afghanistan). Militair historicus Rein 

Bijkerk zegt over het vernoemen: ‘We hebben de traditie om straten en pleinen te noemen naar bekende 70 

Nederlanders, waaronder ook militairen. Maar het vernoemen naar tijdens recente vredesmissies 

gesneuvelde militairen is nieuw.’ Later dit jaar volgen nog de volgende vernoemingen: Jeroen Houweling 

(viaduct over de A7), Kevin van de Rijdt (viaduct over de A58), Michael Donkervoort (viaduct over de A50) 

en Tom Krist (viaduct over de A65). 

 

Bron: wikikids.nl/Verenigde_Naties, docukit.nl/spreekbeurt/vredesmissies, veteraneninstituut.nl.  

Blauwhelmen in witte VN-voertuigen 
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https://www.docukit.nl/spreekbeurt/vredesmissies

