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De Verenigde Naties bestaan 75 jaar 
 

Op 24 oktober 1945, bijna 75 jaar geleden dus, zag de 

internationale organisatie de Verenigde Naties (VN) het 

levenslicht. De VN zet zich tot op de dag van vandaag in voor 

vrede en veiligheid door middel van internationale samenwerking. 

Inmiddels maken bijna alle landen ter wereld deel uit van de 5 

Verenigde Naties en is het instituut ook daadwerkelijk een 

belangrijke voorwaarde voor vrede en vrijheid in de wereld. 

 

De Verenigde Naties 

De Verenigde Naties (afkorting: VN) vormen een internationale organisatie die in 1945 werd opgericht 

door 51 landen. De VN wordt beschouwd als de opvolger van de Volkenbond (League of Nations). Het 10 

is een intergouvernementele organisatie, die samenwerkt op het gebied van mensenrechten, 

internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk 

onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. 

De organisatie telt inmiddels 193 lidstaten en vrijwel elk internationaal erkend, onafhankelijk land is lid. 

Vanuit het hoofdkantoor in New York en de deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi 15 

beslissen de lidstaten en de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties tijdens reguliere 

ontmoetingen over essentiële wereldzaken betreffende bijvoorbeeld armoede en honger en 

wereldomvattende gebeurtenissen, zoals de huidige coronacrisis.  

Er zijn zes bestuursorganen die de werkzaamheden van de organisatie aansturen: de Algemene 

Vergadering, de Economische en Sociale Raad, het Internationaal Gerechtshof, het Secretariaat, de 20 

(tegenwoordig inactieve) Trustschapsraad en het meest dwingende en bekendste orgaan van de 

Verenigde Naties, de Veiligheidsraad. Daarnaast zijn er diverse gespecialiseerde organisaties die deel 

uitmaken van het interne systeem van de Verenigde Naties, waaronder UNESCO (Onderwijs, 

Wetenschap en Cultuur), de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tevens 

hebben de Verenigde Naties gespecialiseerde programma's, zoals UNICEF (voor de rechten van 25 

kinderen) en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). 

 

Vredesmissies 

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft als doel de vrede en veiligheid in de wereld te 

waarborgen. Wanneer ergens in de wereld een conflict ontstaat, probeert de Veiligheidsraad de 

strijdende partijen eerst om tafel te krijgen. Wanneer dit niet succesvol is, kan de raad een 30 

vredesmissie opstarten. Er zijn drie soorten vredesmissies: waarnemingsmissies, vredeshandhavende 

missies en vredesafdwingende missies.  

Een waarnemingsmissie is een militaire missie die wordt uitgevoerd door 

ongewapende militairen. Deze ongewapende militairen controleren in een 

voormalig crisisgebied of de partijen de vredesakkoorden naleven en of de 35 

partijen zich houden aan de overeengekomen wapenstilstand. 

Bij een vredeshandhavende missie plaatsen militairen zich passief tussen 

de strijdende partijen. Zo proberen ze tijd te winnen voor een militaire of 

politieke oplossing. De militairen werken samen met lokale autoriteiten en 

hulpverleners.  40 

Bij een vredesafdwingende missie mogen militairen geweld gebruiken om 

een einde aan een conflict te maken. Een vredesafdwingende missie biedt 

geen oplossing voor de lange termijn. De missie gaat gepaard met een 

wederopbouwprogramma of een complete vredesregeling. 

Als er wel vrede bereikt wordt, kunnen de VN-militairen ook 45 

helpen met de wederopbouw. Ze helpen dan bijvoorbeeld met 

Blauwhelmen in witte VN-voertuigen 

Foto: Mahmoud Zayyat 

(ANP) 
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het repareren van wegen, bruggen en spoorwegen en met het weer opbouwen van ziekenhuizen. 

Militairen op een vredesmissie voeren dus veel verschillende taken uit. 

De VN heeft zelf geen militairen in dienst. Als er een vredesmissie nodig is, sturen landen die lid zijn 

van de VN militairen, die samen een vredesmacht vormen. Deelnemers aan een VN-missie heten ook 50 

wel blauwhelmen, genoemd naar de blauwe helmen of baretten die zij dragen. De blauwe helmen 

verwijzen naar de vlag van de VN: een wit embleem op een blauwe achtergrond. 

Ook Nederland stuurt regelmatig militairen op missie. Zo gingen in 2001 Nederlandse militairen naar 

Macedonië om te 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-55 

missie in Mali. Een missie die in de kern gaat om stabilisering, bescherming van burgers en terugkeer 

van de overheid. 

Overigens is in de praktijk de VN lang niet meer de enige die missies kan goedkeuren en delegeren. 

Op dit moment is de VN de baas over ongeveer twee derde van alle internationale missies. De rest 

valt primair onder regionale organisaties. Het idee daarachter is dat deze regionale organisaties méér 60 

betrokken zijn bij problemen in hun eigen achtertuin. ‘African solutions for African problems’, zeggen 

ze daarover bijvoorbeeld bij de Afrikaanse Unie (AU). 

In de praktijk zitten tussen al die missies echter nogal wat gemengde (hybride) missies: operaties met 

een VN-mandaat en uitbesteed aan een regionale organisatie of aan een ad hoc-coalitie van landen. 

De antipiraterijmissies voor de Somalische kust van de NAVO en EU, bijvoorbeeld, werden 65 

gelegitimeerd door resoluties van de Veiligheidsraad. Ook Nederlandse militairen namen deel aan 

hybride missies, met een mandaat van zowel de VN als de AU. 

Het deelnemen aan een vredesmissie is voor veel Nederlandse militairen een indrukwekkende en 

leerzame gebeurtenis. Guus Hetharie vertelt hierover: ‘Ik ben vijf keer op missie geweest. Dat heeft 

me veel gebracht en ik heb veel geleerd over de wereld én vooral ook over mezelf. Het belangrijkste is 70 

misschien wel dat je het echt samen moet doen: kameraadschap is zo belangrijk. Met de veteranen 

waarmee ik op missie ben geweest, heb ik een bijzondere band. Je hoeft elkaar maar aan te kijken en 

de oude verhalen volgen vanzelf. Dat is heel waardevol om te ervaren.’ 

 

Eren van vredesmilitairen 

Helaas gebeurt het weleens dat VN-militairen omkomen tijdens een vredesmissie. Om omgekomen 75 

Nederlandse VN-militairen te eren en in herinnering te houden, wil het Veteranen Platform de 

komende jaren zo’n veertig bruggen en viaducten vernoemen naar militairen die vanaf 1960 zijn 

gesneuveld tijdens vredesoperaties. Dit gebeurt in 

samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeenten, 

nabestaanden en de verschillende krijgsmachtonderdelen. 80 

Militair historicus Rein Bijkerk zegt over het vernoemen: 

‘We hebben de traditie om straten en pleinen te noemen 

naar bekende Nederlanders, waaronder ook militairen. 

Maar het vernoemen naar tijdens recente vredesmissies 

gesneuvelde militairen is nieuw.’ 85 

In april van dit jaar werd op een ecoduct over de A28 bij 

Spier als eerste een plaquette aangebracht met de naam 

van de omgekomen marinier Marc Harders. Marc Harders 

zat in een rupsvoertuig, dat in april 2010 op een bermbom reed in de Afghaanse provincie Uruzgan. 

Hij was toen 23 jaar oud. Ook korporaal Jeroen Houweling (29) kwam daarbij om het leven, een derde 90 

marinier raakte gewond. Het waren de eerste mariniers die in het gebied omkwamen. Een viaduct 

over de A7 bij Purmerend zal vernoemd worden naar Houweling.  

Later dit jaar volgen nog de volgende vernoemingen: Kevin van de Rijdt (viaduct over de A58), 

Michael Donkervoort (viaduct over de A50) en Tom Krist (viaduct over de A65). 

 

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Natiesdefensie.nl, veteraneninstituut.nl, nos.nl, rtvdrenthe.nl. 
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