
Mei: rechten rond het stadhuis

In mei vierden we de rechten rond het stadhuis. 
Het paspoort is symbool van onze vrijheid en van 
onze rechten als burger. Het laat ons vrij reizen en
kennismaken met de wereld. Het paspoort en 
mensenrechten horen bij elkaar. Dit kwam tot 
uiting in een bijzonder paspoorthoesje waarvan 
burgemeester Jetten de eerste drie uitreikte op 10
mei. Er staat op dat alle mensen vrij en gelijk in 
waardigheid en rechten geboren worden. 
Zo begint artikel 1 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (UVRM). 

Om de 70ste verjaardag van de UVRM te vieren kregen mensen
die in mei een nieuw paspoort aanvroegen dit uitgereikt met 
dit feestelijke hoesje. Zoals twee jonge tweelingbroers die 
samen met hun ouders hun nieuwe paspoorten kwamen 
ophalen.

      

Hadewych Minis
Met haar optreden in de Stadsgehoorzaal 
op 29 mei vierde ook Hadewych Minis de 
mensenrechten, de rechten van de vrouw
in het bijzonder. Dit sloot naadloos aan bij
de 100ste verjaardag van het 
vrouwenkiesrecht. Het was een 
weergaloze show waarin Minis haar rijke 
scala talenten liet zien met zang, dans, 
acteren en cabaret. De volgepakte zaal 
genoot met volle teugen van deze ode 
aan de vrouw.

Wandelen vanaf je stoel

De ouderensoos van de Holykerk nodigde ons uit om iets 
te komen vertellen over onze activiteiten in dit jaar. We 
besloten dit te doen aan de hand van onze wandelingsapp.
Er is een mooie powerpoint presentatie van gemaakt, 
waaraan ook de filmpjes toegevoegd  waren. 
Zittend vanuit de stoel liepen we alle gebouwen langs die 
een relatie hebben met mensenrechten. 
Behalve de beelden en de filmpjes werd ook het verhaal 
erbij verteld en zo nu en dan een gedicht voorgedragen.  



Dit viel bij de toehoorders en bij ons zo goed in de smaak, dat we ook anderen benaderd 
hebben. We zijn inmiddels al bij Vaartland, het Zonnehuis en de Marnix op bezoek geweest.

Dodenherdenking

Op 4 mei hebben we meegelopen in de stille tocht en tijdens de herdenking op het 
Verploegh Chassé bloemen gelegd ‘voor de vervolgden van toen en nu’. Na afloop van de 
herdenking zijn bij het Mensenrechtenmonument handtekeningen verzameld op een petitie 
voor een mensenrechten-slachtoffer.

100 jaar Vrouwenkiesrecht:

Omdat het in 2019 ook 100 jaar geleden was dat vrouwen kiesrecht kregen wilde Amnesty 
Vlaardingen dat graag vieren. Door stil te staan bij dit recht, te kijken naar hoe het met 
vrouwenrechten en emancipatie gaat bij vrouwen uit diverse culturen en om jonge vrouwen 
te inspireren. In mei kon een groep enthousiaste Vlaardingse vrouwen aankondigen dat er 
een publicatie gemaakt ging worden over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Vlaardingen. De 
speciale uitgave van de Historische Vereniging Vlaardingen is 8 maart 2020 verschenen op 
internationale vrouwendag en Vormt de basis voor een lespakket voor middelbare scholen. 
Amnesty Vlaardingen is vertegenwoordigd in de werkgroep (later Stichting Kracht van 
Vrouwen Vlaardingen geworden) en sponsort dit project.  



Juni: vrijheid van godsdienst

In de maand juni stond de godsdienstvrijheid centraal. In de maand van Pinksteren uit de christelijke 
traditie en de Ramadan in de traditie van de Islam leek dat een goede keuze. We waren wat 
teleurgesteld in de geringe medewerking van veel kerken en moskeeën. Alleen Petra Nijboer, 
kerkelijk werker in de Protestantse kerk, gaf aan er aandacht aan te besteden in een dienst in de 
Rehobothkerk.

Overigens wordt in bijna alle kerken maandelijks 
aandacht besteed aan Amnesty. Speciale 
schrijfgroepen bereiden altijd een actie voor waaraan 
mensen kunnen deelnemen en dat gebeurt al 
decennia. Dat geldt ook voor het Zonnehuis: zo’n 4 
keer per jaar mogen we daar tijdens de kerkdienst 
vertellen over een actie en dan kunnen mensen na de 
dienst een handtekening zetten. We zijn altijd weer 
onder de indruk van de motivatie van mensen om 
mee te doen. Ook al kunnen sommigen nauwelijks 
meer schrijven: men wil een bijdrage leveren aan de 
actie: heel bijzonder!


