
Monument voor de Mensenrechten in de Zaanstreek 
Mensenrechtenmonument Zaandam onthuld 
Met een gongslag is vrijdagmiddagde 10 december 2010, Dag van de Rechten van de Mens, het 
mensenrechtenmonument onthuld door de directeur van Amnesty International Eduard Nazarski. 
  
Velen waren gekomen om de onthulling mee te maken. Als sprekers waren daar de heer Ko Kroesen, voorzitter 
van de Stichting MensenrechtenMonument Zaanstreek, de heer Paul Mbikayi, vluchteling uit Congo die uit eigen 
ervaring vertelde, mevrouw Agnes Jongerius, voorzitter van de vakbond FNV, de heer Jerome Symons, 
ontwerper van het monument en de heer Eduard Nazarski, voorzitter van Amnesty International Nederland. 
 

 
Bij het monument werd een lied gezongen door Rinette van den Bergh, begeleid door een ensemble o.l.v. 
Jurriaan Berger (stadscomponist). Het lied was geschreven door de stadsdichter Hans Kuyper. 
 

 



 
 
 
 

 
 



 
  
Na de onthulling werd het monument officieel overgedragen aan burgemeester mevrouw Geke Faber. 
  
Onder het publiek ook de jonge mensen, leerlingen van ROC, Tetrix en Goflex, die in schoolverband het 
monument hebben vervaardigd. Hen viel een groot applaus ten deel voor het mooie werk dat zij geleverd hebben. 
 

  
  
  
Ons doel is bereikt! 
Na een aantal jaren van voorbereiding en fondsenwerving volgt de onthulling op 
                  10 december 2010 
                                                van het 
   mensenrechtenmonument Zaanstreek 
                                       om ca. 15.15 uur  
 
Onthulling Monument voor de Mensenrechten 
Op vrijdag 10 december, op de internationale dag van de mensenrechten, wordt op de pier bij het Zaantheater 
het Monument voor de Mensenrechten voor de Zaanstreek onthuld. Tijdens de bijeenkomst voeren FNV-
voorzitter Agnes Jongerius en Amnesty International voorzitter Eduard Nazarski het woord en wordt een speciaal 
lied ten gehore gebracht. 
Het monument heeft de vorm van een klankschaal en is van brons gemaakt. De schaal heeft een wanddikte van 
25 mm en een diameter van 250 cm. Rondom staat in reliëf het 3e artikel van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens: Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Bij 
speciale gelegenheden, zoals herdenkingen of de internationale dag van de mensenrechten, wordt het monument 
aangeslagen waardoor de schaal over de Zaan doorklinkt. Het monument is een ontwerp van beeldhouwer 
Jerome Symons uit Arnhem. 
 
De onthulling wordt omlijst door een lied, dat voor deze gelegenheid is geschreven door Hans Kuyper, de 



stadsdichter, en op muziek gezet door Jurriaan Berger, de stadscomponist van Zaanstad. Het wordt gezongen 
door Rinette van den Bergh, begeleid door een ensemble onder leiding van Jurriaan Berger. 
  
Het Zaanse monument voor de mensenrechten is een initiatief van Amnesty Zaanstad in nauwe samenwerking 
met de 4 en 5 mei comités in de Zaanstreek, stichting Vluchtelingenwerk en Bureau Discriminatiezaken. De 
draagconstructie van het monument is tot stand gekomen dankzij medewerking van het Regio College en de 
opleidingsbedrijven in de metaal Tetrix en Goflex. 
 
Het monument wordt na de onthulling door de organisaties overgedragen aan de Zaanse bevolking in de persoon 
van mevrouw Geke Faber, burgemeester van Zaanstad. 
  
Klik op onderstaande link en zie hoe leerlingen aan het werk zijn om het Monument op tijd klaar te hebben. 
mensenrechtenmonumentzaanstreek.nl/bouwmonument.html 
  
Nieuws over het monument - kunstveiling 
  
Kunstveiling groot succes: onthulling van het monument op 
                                10 december 2010 
Wat bij de start van ons project een paar jaar geleden nog onbereikbaar ver weg leek te liggen, hebben we met 
de steun van velen toch mogelijk weten te maken. Met de zeer succesvolle kunstveiling op 26 september 2010 
hebben we in totaal maar liefst 11.000 euro weten binnen te halen. Daarmee hebben we het monument voor de 
mensenrechten financieel helemaal rond gekregen. We gaan het onthullen op 10 december 2010, op de 
Internationale Dag voor de Mensenrechten. Kunstenaar Jerome Symons is dan ook druk aan de slag met de 
bouw van het monument voor de mensenrechten. 
Foto's van de kunstveiling zijn te zien op ikklikvoormensen.hyves.nl  
  
Zaankanters die willen bijdragen aan het monument kunnen een bijdrage storten op bankrekening 13.78.95.720 
ten name van de stichting MensenrechtenMonument Zaanstreek. 
  
                                               ------------------------ 
Op de pier in de Zaan voor het Zaantheater komt een monument voor de mensenrechten. 
Althans, als het aan de initiatiefnemers, onder leiding van Amnesty International Zaanstad, ligt. Het monument 
krijgt de vorm van een klankschaal en wordt van brons gemaakt. Rondom komt in reliëf het 3e artikel van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:  
  Een ieder heeft recht op leven, vrijheid 

en onschendbaarheid van zijn persoon. 
  
Om het monument financieel mogelijk te maken, starten diverse inzamelingsacties. 
 

 
 
Een monument voor de mensenrechten is een lang gekoesterde wens van Amnesty Zaanstad. Zij zochten 
hiervoor draagvlak bij de 4 en 5 mei comités in de Zaanstreek, stichting Vluchtelingenwerk en Bureau 
Discriminatiezaken. De gemeente Zaanstad reageerde enthousiast op het gezamenlijk ingediende plan. Na een 
selectieprocedure kreeg de Arnhemse beeldhouwer Jerome Symons de opdracht een monument te ontwerpen. 
De bronzen klankschaal heeft een wanddikte van 25 mm en is daarmee molestbestendig. De diameter is 250 cm 
en de hoogte 50 cm. 
  

http://mensenrechtenmonumentzaanstreek.nl/bouwmonument.html
http://ikklikvoormensen.hyves.nl/


Bij speciale gelegenheden, zoals herdenkingen of de internationale dag van de mensenrechten, wordt het 
monument aangeslagen waardoor de schaal over de Zaan doorklinkt. De initiatiefnemers willen zo tot bezinning 
en ontmoeting oproepen en laten zien dat aandacht voor mensenrechten noodzakelijk is voor een menswaardige 
samenleving. 
 
Het monument gaat ruim 50.000 euro kosten, meer dan een kwart is daar reeds van binnen. Via fondsaanvragen 
en acties onder het publiek, ondernemers en instellingen moet het resterend bedrag binnenkomen. Een van de 
acties is De Club van Honderd; ondernemers en particulieren worden gevraagd lid te worden door 100 euro voor 
het monument over te maken. 
Wie mee wil doen, kijkt op mensenrechtenmonumentzaanstreek  
 
Zaankanters die willen bijdragen aan het monument kunnen een bijdrage storten op bankrekening 13.78.95.720 
ten name van de stichting MensenrechtenMonument Zaanstreek. 
 
 
 
Meer hierover op de website van Amnesty:: 
• Wie zitten in comité van aanbeveling? 
• Wie is de beeldend kunstenaar, Jerome Symons?  
• Welke bedrijven doen al mee? 
• Bijzonderheden plaats, klankschaal en dergelijke….. 
• Verloop van de acties….. 
  
 

http://www.mensenrechtenmonumentzaanstreek.nl/

