
 

 

 

© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl  Pagina 1 van 1 

Nieuwsbegrip Extra over Veteranen (2020) 

tekst niveau A 

 

Verenigde Naties bestaan 75 jaar  

 

De Verenigde Naties bestaan dit jaar 75 jaar. Het is een grote groep 

landen die samenwerken voor een veilige wereld. Ze willen vrede voor 

iedereen. Wat doen de Verenigde Naties in de wereld? En waarom zijn 

ze zo belangrijk?  

 

Hoe het begon 5 

Het begon in het jaar 1945. Dat is nu 75 jaar geleden. De Tweede Wereldoorlog was net 

afgelopen. Niemand wilde ooit meer zo’n grote oorlog. Daarom richtten een aantal landen de 

Verenigde Naties op. Ook Nederland werd toen lid. Inmiddels zijn al 193 landen lid. Dat zijn 

bijna alle landen van de wereld. De naam Verenigde Naties wordt vaak afgekort tot VN. Het 

belangrijkste doel van de VN is ervoor zorgen dat er wereldvrede is en blijft. Maar de VN doet 10 

meer. De landen van de VN proberen met elkaar en alle andere landen vrienden te blijven. Ze 

proberen samen internationale problemen op te lossen, zoals problemen met het klimaat en 

armoede. En ze zorgen er met elkaar voor dat alle landen de mensenrechten naleven. +  

 

Samenwerken 

Er zijn heel veel verschillende landen lid van de VN. Om goed te kunnen samenwerken, worden 15 

er veel verschillende talen gesproken. De belangrijkste talen zijn Arabisch, Chinees, Engels, 

Frans, Russisch en Spaans. Mensen uit alle landen van de VN komen regelmatig bij elkaar om 

te praten. De secretaris-generaal zorgt ervoor dat alle landen even vaak iets mogen zeggen. Hij 

is de voorzitter. En samen zorgen ze ervoor dat alle landen zich aan de regels van de VN 

houden. Omdat het soms lang duurt voordat alle landen het samen ergens over eens zijn, 20 

kunnen de vergaderingen lang duren. Soms echt urenlang!  ++ 

 

Vlaggen en gebouwen 

De VN komt vaak samen in New York in Amerika. Want daar staat het hoofdkantoor. Maar de 

VN vergadert soms ook op andere plekken in de wereld, zoals in Genève in Zwitserland, in Den 

Haag in Nederland en in Nairobi in Kenia (in Afrika). Voor het hoofdgebouw staan 193 vlaggen. 25 

Van elk land dat lid is, staat er een vlag. De vlaggenmasten staan in een cirkel geplaatst, 

waarbij de ruimte tussen de vlaggenmasten telkens gelijk is. Dat is omdat alle landen gelijk aan 

elkaar zijn. De vlaggen staan op alfabetische volgorde van de namen van de landen. Dus de 

eerste vlag is van Afghanistan en de laatste is van Zimbabwe. +  

 

Zorgen voor vrede 30 

Als er ergens in de wereld ruzie is tussen landen, of wanneer landen echt in oorlog zijn, probeert 

de VN voor vrede te zorgen. Dat doet de VN door met de landen te praten. En soms ook door  

soldaten naar het gebied te sturen. Deze VN-soldaten proberen de ruzie tussen de landen op te 

lossen, maar blijven wel onpartijdig. Ze kiezen dus geen kant. Heel af en toe vechten de VN-

soldaten mee. Want soms kun je geweld alleen maar stoppen met geweld. Ook Nederlandse 35 

soldaten gaan soms naar oorlogsgebieden. Helaas gebeurt het weleens dat Nederlandse 

soldaten daarbij omkomen. Het Veteranen Platform wil deze soldaten eren. Daarom worden er 

komende jaren zo’n veertig bruggen en viaducten vernoemd naar militairen die zijn gedood 

terwijl ze vochten voor vrede. Zoals het viaduct bij de snelweg A28 bij Spier.  
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