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WAAROM MAKEN WĲ DEZE KRANT?

DOOR TEAM STAALMANPLEIN

Wĳ begrĳpen heel goed dat deze tĳden lastig kunnen zĳn.
Daarom hebben wĳ gedacht om wekelĳks een krantje uit te
brengen met berichten, verhalen en grapjes uit de wĳk. We
hopen zo dat de bewoners uit onze wĳk iets gemakkelĳker
deze bewogen tĳd door komen. Wekelĳks gaan Nicole, Iris,
Demi en Elisa aan de slag om het belangrĳkste nieuws en de
leukste verhalen voor jullie te verzamelen. We hopen dat jullie
het leuk vinden!
 

V E E L  L E E S P L E Z I E R ! P A G I N A  1

WĲ STAAN PARAAT! 

DOOR TEAM STAALMANPLEIN

Team Staalmanplein staat paraat! 
Het vele binnen zitten kan natuurlĳk erg saai zĳn. Wil je
gewoon even een praatje maken? Dat kan. Hieronder staan
onze nummers, schroom vooral niet om te bellen als u iets
nodig hebt:
Iris: 06-39721376
Demi: 06-11814366
Nicole: 06-33026131
Elisa: 06-37223370



GEDICHT VAN BOB
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Corona Corona
het klinkt als een lieve meisjesnaam

maar was het een meisje ze was niet monogaam
want ze doet het met velen zelfs tegen hun zin

en ook ouderen zijn haar beslist niet te min
die hebben zelfs haar voorkeur gekregen
want ze stribbelen veel minder tegen.

Maar meisje of niet ze is heel ongenadig
of beter gezegd geweldig moorddadig

heel goed in het vermenigvuldigen
op school zouden we haar daarvoor huldigen

maar als we haar manier van delen daarbij op gaan tellen
dan is de slotsom het toppunt van mensen kwellen

de hele wereld heeft ze in haar macht
die huilt bittere tranen en Corona lacht

de strijd is hevig en doet iedereen pijn
en aan het eind zal alles anders zijn

de vrijheid van vroeger wordt de vrijheid van dan
waar veel niet meer mag omdat het niet kan.

Corona

Bob Oude Groeneger

2020



WAT MOET JE LUISTEREN, ZIEN EN
LEZEN OM DE BLACK LIVES
MATTER-BEWEGING BETER TE
BEGRĲPEN?
B R O N : T R O U W

LEZEN: 
- Wie romans leest als ‘Beloved’ of het in
Harlem gesitueerde ‘Jazz’ komt dicht bĳ
de ervaring zwart te zĳn in de Verenigde
Staten. De met een Nobelprĳs gelauwerde
- en in augustus vorig jaar overleden - 
Toni Morrison was een van de meest
bewonderde schrĳfsters van de VS.
Morrison heeft niet alleen een enorme
bĳdrage geleverd aan het zelfbewustzĳn
van Afro-Amerikanen, haar boeken
hebben een universele betekenis. Lees
hier meer over haar werk.
 
 - Een moderne klassieker is ‘Between
the World and Me’ (In het Nederlands
vertaald als Tussen de wereld en mĳ) van
de Amerikaanse schrĳver Ta-Nehisi
Coates, een aangrĳpende brief aan zĳn
puberzoon. Wat valt er tegen je kind te
zeggen als leeftĳdsgenootjes zoals
Michael Brown doodgeschoten worden
door de politie? Het eerlĳke antwoord is
dat de zwarte Amerikaan nooit helemaal
veilig kan zĳn, schrĳft Coates. “Het
vernietigen van het zwarte lichaam is
erfgoed in Amerika.” 
 
- De Nederlandse demonstraties willen
ook het racisme in ons land aan de kaak
stellen. Over dat onderwerp schreef de
Surinaams-Nederlandse
hoogleraar Philomena Essed het
boek ‘Alledaags racisme’. In plaats van
racisme te duiden als iets uitzonderlĳks,
laat ze zien hoe racisme en discriminatie
niet alleen geworteld zĳn in de
samenleving en haar instituties, maar
óók tot uiting komen in alledaagse
interactie. In 2017 sprak Trouw met Essed
in een serie over wereldverbeteraars van
nu. “De groep die last heeft van racisme
is mondiger geworden.” Lees het
interview hier.
 
- Essed is in inmiddels uitgegroeid tot
een icoon. De moderne
antiracismebeweging in Nederland wil
dan ook aantonen dat racisme kleine en
grote vormen kent, die niet zonder elkaar
kunnen: het ene komt voort uit het
andere. Het instagramaccount
@veelgehoord verzamelt opmerkingen
die onbewust kwetsend zĳn voor mensen
met een niet-Nederlandse achtergrond,
zoals “Waar kom je echt vandaan?”
 
 
 

 
 

 - Eén van de hartenkreten van activisten in
Nederland is dat er meer aandacht moet
komen voor het
Nederlandse slavernĳverleden. Dé klassieker
over die zwarte pagina’s in de geschiedenis
is Anton de Koms ‘Wĳ slaven van Suriname’,
dat onlangs heruitgegeven is. En The Black
Archives in Amsterdam openen eind juni
weer de expositie ‘Surinamers in Nederland:
100 jaar emancipatie en strĳd’. 
 
- Een handzame gids waarmee witte mensen
racisme kunnen begrĳpen en bestrĳden, in
zichzelf en in de samenleving. Dat is in het
kort het boek ‘Hallo Witte Mensen’ van actrice
en programmamaker Anousha Nzume dat
verscheen in 2017. Hoe zit het met het n-
woord? Dan is blanke vla zeker ook
racistisch? Iemand een tropische verrassing
noemen, is toch een compliment? En hoe zit
het nou met wit privilege? Trouw sprak
Nzume in 2017 toen haar boek verscheen.
 
- De nieuwe antiracismebeweging is
bovendien uitgesproken inclusief en
intersectioneel: het idee is dat verschillende
vormen van onderdrukking elkaar
versterken. Het instagramaccount
@resisttheirreignbow verbindt daarom
antiracisme met LGBTQI+-activisme.
 
KĲKEN:
- Over racisme binnen het Amerikaanse
rechtssysteem kun je ook de
meeslepende Netflix-serie ‘When They See
Us’ kĳken. Die serie gaat over de onterechte
veroordeling van vĳf zwarte en latino jongens
na de gewelddadige verkrachting van een
witte vrouw in Central Park in New York in
1989.
 
- Over etnisch profileren door de
Nederlandse politie is er de documentaire
‘Verdacht’ (2doc), waarin veertien
Nederlanders vertellen hoe het is om zonder
enige andere aanleiding dan je uiterlĳk door
de politie staande te worden gehouden.

LUISTEREN
- Een vrolĳke maar kritische podcast is
‘Dipsaus’, een show ‘voor en door vrouwen
van kleur’ die je van veel nieuwe inzichten en
gespreksstof kan voorzien.
 
- Over de geschiedenis van het begrip ras is
er ook de podcast ‘Seeing White’ van Scene on
Radio (in het Engels).
 
- En dacht je dat feminisme en een
antiracisme randstedelĳke aangelegenheden
waren? De podcast ‘Fufu en dadels’ gaat over
‘intercultureel zusterschap’ buiten de grote
steden. Het motto van de podcast:
‘Vrĳgevochten met een zachte G’.
 



BEKENDE STRAATNAMEN IN DE
BUURT
 

We hebben natuurlĳk heel veel grote
namen als straatnaam in de
Staalmanpleinbuurt, maar wie zĳn deze
grootheden eigenlĳk? Deze week
Wilhelmina Drucker
 
Wilhelmina Drucker
(geboren als Wilhelmina Elizabeth
Lensing, Amsterdam, 30 september 1847 -
aldaar, 5 december 1925) was een
Nederlands politicus, een van de eerste
Nederlandse feministen, schrĳfster en
vredesactiviste. Ze schreef behalve onder
haar eigen naam ook onder de
pseudoniemen Gipsy, Gitano en E.
Prezcier.
 
Biografie
Drucker was de jongste van de twee
buitenechtelĳke dochters van modiste
Constantia Christina Lensing (1815-1902)
en Louis Drucker (1805-1884), een
bankier van Duitse afkomst. Hoewel haar
vader weigerde met haar moeder te
trouwen of de twee meisjes als zĳn
wettige kinderen te erkennen, stonden zĳ
op school en in de kerk wel onder de
naam Drucker ingeschreven. Drucker
groeide op in vrĳ armoedige
omstandigheden, al droeg haar vader in
beperkte mate bĳ aan het
levensonderhoud van de kinderen.[1][2] 
 
Haar moeder verdiende een karig loon
als naaister en Drucker en haar zuster
Louise moesten al op jonge leeftĳd aan de
slag als wollennaaister. Toen Drucker 22
jaar was trouwde haar vader met een
andere vrouw en erkende hĳ de zes
kinderen als de zĳne. 
 
Drucker woonde vanaf 1886
vergaderingen bĳ van de Sociaal-
Democratische Bond, staatkundige
vereniging De Unie, de Nederlandsche
Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht
en de vrĳdenkersvereniging De
Dageraad. Het werk van Multatuli was
een grote inspiratiebron voor haar en
voor veel andere vrouwen verbonden met
de Dageraad.[4] Het socialisme had een
vormende invloed op Drucker, hoewel zĳ
niets zag in de klassenstrĳd. Ze werd dan
ook geen lid van de Sociaal-
Democratische Bond.
 

Andere zeer militante publicaties tegen
de wettige erfgenamen van hun vader
volgden, maar zonder direct resultaat.[11]
Wilhelmina en Louise Drucker begonnen
een rechtszaak tegen hun halfbroer.
 
Politieke activiteiten
 
Wilhelmina Drucker bezocht de
vergaderingen van de socialisten in het
Volkspark te Amsterdam. Daar ontmoette
ze Joan Nieuwenhuis, die redacteur was
van het Groninger Weekblad (later
omgedoopt tot Radicaal Weekblad) dat
tĳdens de vergaderingen te koop werd
aangeboden. Drucker ging voor dit blad
schrĳven. In haar eerste bĳdrage in 1887,
wordt Multatuli de "kolossus van het
woord" genoemd en voorspelde ze dat
Dekker een waardig opvolger zou krĳgen:
"Multatuli's doodgezwegen strĳd bracht
Domela Nieuwenhuis voort, na de man
van het woord, de man van de daad".[12]
[13] Eind 1888 was er een wedstrĳd voor
de beste oorspronkelĳke novelle, die als
feuilleton zou worden gepubliceerd in
het blad. De winnaar was Mammon, een
Kerstavond in het rĳk Fantasio, van de
hand van Drucker onder het pseudoniem
Gipsy. Daarin stelde ze vele misstanden
in de samenleving aan de kaak. Haar
directe taalgebruik veroorzaakte veel
misbaar. Joan Nieuwenhuis wilde van die
kritiek niets weten en hĳ nam Drucker op
in de redactie van het blad.Nieuwenhuis
zorgde er ook voor dat Drucker in
contact kwam met haar halfbroer
professor Hendrik Lodewĳk Drucker. Zo
konden ze in 1888 een minnelĳke
schikking bereiken. Uiteindelĳk kregen
Drucker en haar zuster Louise het hun
toekomende erfdeel en werden ze
financieel onafhankelĳk.
 
Door de schikking kon Drucker zich na
1888 verder zonder geldzorgen wĳden
aan de politiek. Ze richtte, samen met
andere vrouwen uit radicale en
socialistische hoek, het weekblad voor
vrouwen en meisjes De Vrouw op[14] In
1889 richtte Drucker met vrouwen uit de
kringen van de Sociaal-Democratische
Bond de Vrĳe Vrouwen Vereeniging (VVV)
op, waaruit zich in 1894 de Vereeniging
voor Vrouwenkiesrecht ontwikkelde, die
politiek neutraal was.

George David
 
Haar vader overleed in 1884. Drucker en
haar zuster Louise was maar een klein
deel van de erfenis toebedacht, terwĳl de
'echte' kinderen een vermogen toekwam.
Om hun oudste halfbroer, de liberale
politicus en hoogleraar Hendrik Lodewĳk
Drucker, onder druk te zetten schreef ze
met haar zus Louise[5] onder de
pseudoniemen G. en E. Prezcier de
sleutelroman George David (1885)[6],
waarin zĳ Hendrik Lodewĳk Drucker
verantwoordelĳk stelden voor de dood
van zĳn halfbroer van moederszĳde. Het
boek was ook een aanklacht tegen de
dubbele moraal van hun vader, die
kinderen uit een relatie met een rĳkere
vrouw wel erkende en die uit een eerdere
relatie niet.
 
Therese Temme, de vrouw van hun
vader, had volgens hen hun vader
ingepalmd en haar oudste zoon George
David verwaarloosd. Zĳ was in 1855 in
Amsterdam komen wonen, en woonde
met haar zoontje George David op
verschillende adressen voordat ze twee
jaar later introk bĳ Louis Drucker op de
Doelenstraat.  Op een februari-ochtend
in 1878 werd zĳn lĳk gevonden in het
water van de Ringvaart bĳ
Watergraafsmeer. Het bleef onduidelĳk
of hĳ in het donker per ongeluk te water
was geraakt of zelfmoord had gepleegd.
Volgens de zussen had Hendrik Lodewĳk
Drucker kort voor die mogelĳke
zelfmoord met zĳn halfbroer George
David een ontmoeting gehad.De
schrĳfsters hadden hun boek
gemodelleerd naar Multatuli's Max
Havelaar. Aan het eind van het boek -
daar waar Multatuli zich richt tot de
koning - leggen de zussen hun aanklacht
in de hand van "mannen uit oude en fiere
geslachten".[7]Het boek werd zeer slecht
ontvangen door de kritiek, "levend
Hollandsch"[8] zoals de Max Havelaar was
het niet. Ondanks dat werd het boek goed
verkocht; in 1886 werd nog een tweede
druk uitgebracht. Ook verscheen er een
verkorte Duitse vertaling.[9] Hendrik
Lodewĳk Drucker was zeer gebelgd over
het boek. In een poging om alle kritiek te
doen stoppen kocht hĳ de gehele oplage
van het boek op en vernietigde die.
Slechts één exemplaar overleefde en is
nu te vinden in de
universiteitsbibliotheek van de UVA.[10] 
 



BEKENDE STRAATNAMEN IN DE
BUURT - VERVOLG
 

Op 5 december 1889 las Drucker op de
maandelĳkse ledenvergadering van de
VVV uit Multatuli's Minnebrieven de
achtste geschiedenis van gezag voor.[15]
Dat was de parabel over het melkmeisje
Thugater (Grieks voor dochter), dat door
de mannen in haar gezin dom wordt
gehouden en dat niets mag leren, weten,
begrĳpen en begeren, omdat dat zondig
zou zĳn voor vrouwen. Deze parabel zou
ze gedurende haar verdere loopbaan nog
vele malen gebruiken om haar gehoor te
overtuigen en haar feminisme uit te
dragen.In 1891 nam Drucker als
afgevaardigde van de VVV deel aan het
congres van de Tweede Internationale in
Brussel. Op dit congres diende ze samen
met afgevaardigden uit Duitsland,
Oostenrĳk en Italië een resolutie in
waarin socialistische partĳen uit alle
landen opgeroepen werden het streven
naar volledige juridische en politieke
gelĳkheid van mannen en vrouwen in
hun programma's op te nemen. Het
congres aanvaardde deze resolutie.
 
In 1893 richtte Drucker samen met haar
rechterhand Theodore (Dora) Haver het
weekblad Evolutie op, dat tot 1926 zou
blĳven bestaan. Ze gaf lezingen door het
hele land, was betrokken bĳ de
oprichting van enkele vakverenigingen
voor vrouwen en werd in 1897 lid van de
nieuw opgerichte Vereeniging
Onderlinge Vrouwenbescherming (OV)
om de belangen van de ongehuwde
moeder en haar kind te behartigen.
Drucker vond dat de OV een
strĳdorganisatie zou moeten zĳn die alle
vrouwen, ongehuwd of gehuwd, met of
zonder kinderen, zou moeten verenigen
in de strĳd tegen onrechtvaardige wetten
en verouderde zeden.
 

In 1902 werd Drucker secretaris van het
Nationaal Comité inzake Wettelĳke
regeling van Vrouwenarbeid, dat de
economische zelfstandigheid van
vrouwen voorstond. Ze voerde vergeefs
actie tegen het wetsvoorstel van het
kabinet-Heemskerk (1908-1913) om
vrouwelĳke ambtenaren te ontslaan als
ze trouwden. De VVV brak met de
Sociaal-Democratische Bond vanwege
het recht van vrouwen op arbeid en het
kostwinnerschap. De SDAP en
progressieve liberalen zetten tot
Druckers teleurstelling het streven naar
algemeen mannenkiesrecht
voorop.Drucker bestreed de handel in
wapens en stond internationale
ontwapening voor. Ook steunde ze
dienstweigeraars.
 
Dolle Mina
Drucker legde met de Vereeniging
Onderlinge Vrouwenbescherming de
basis voor latere strĳdorganisaties als
Blĳf van mĳn Lĳf en Vrouwen tegen
Verkrachting. Vanwege haar militante
acties voor de gelĳke positie van de
vrouw verwierf ze de bĳnamen 'Ijzeren'
of 'Dolle' Mina, vooral na een symbolische
publieke korsetverbranding die veel
publieke aandacht trok. De activistische
feministische beweging Dolle Mina,
ontstaan in 1970, werd naar haar
genoemd, wat gevierd werd met een
publieke bh-verbranding in Amsterdam.
[17]
 
 
 



 

Normaal gesproken zien wĳ vele van jullie tĳdens de gezellig pubquiz op woensdag avond. Helaas kan
deze pubquiz momenteel niet doorgaan maar wĳ missen het ontzettend! Daarom hebben wĳ in deze

editie van de Vooruit krant een kleine pubquiz voorbereid. De antwoorden kunt u vinden op de volgende
pagina!

 
Ronde 1 - Algemeen

Welke kaarten met een hartje op stopt de postbode op 14 februari in je bus?
Wat is het bekendste kalmeringsmiddel ter wereld?

Wat doet een vliegtuig in een luchtzak?
Wat heeft geen spiegelbeeld, geen schaduw en kan niet tegen de geur van knoflook?

 
Ronde 2 - Natuur

Welk sterrenstelsel is het dichtst bĳ onze Melkweg?
Door wat wordt de ziekte van Lyme veroorzaakt?

Hoeveel tenen heeft een hond in totaal?
In welke oude cultuur waren katten heilige dieren?

 
Ronde 3 - Sport

Wat is de naam van het vierkante binnenveld bĳ honkbal?
Hoe noemt de sport die men met een trimaran beoefent?

Hoeveel is de som van twee tegenovergestelde zĳdes van een dobbelsteen?
In welk land werd het werelduurrecord van Eddy Merckx gevestigd?

 
Ronde 4 - Film & TV

Wat was de eerste reclame op de kraag van Jean-Marie Pfaff?
In welke film claimt Anna Anderson dat ze de dochter van een Russische tsaar zou zĳn?

Wie speelde Antonio in The Merchant of Venice?
Uit welke film komt de volgende prachtige zinsnede : I love the smell of napalm in the morning?

 
Ronde 5 - Wetenschap

In welk deel van de boom vindt fotosynthese plaats?
Wat eet een meikever?

Wat eet een lieveheersbeestje?
Welke kleur ogen heeft een raszuivere Siamese kat?

 

DE ONLINE PUBQUIZ
A N T W O O R D E N  S T A A N  O P  D E  V O L G E N D E  P A G I N A !



De antwoorden van de pubquiz:
 

Ronde 1
Valentĳnskaartjes, Valium, Vallen,

Vampier
 

Ronde 2
Andromeda, Tekenbeet, Achttien,

Egyptische cultuur
 

Ronde 3
Diamant, Zeilen, Zeven, Mexico

 
Ronde 4

Aliplast, Anastacia, Jeremy Irons,
Apocalypse Now

 
Ronde 5

blad, bladeren van bomen,
Bladluizen, Blauw

Tĳd: 30 minuten
 
BENODIGDHEDEN:
- 4 tortilla wraps
- 1 paprika1 avocado
- 1 klein blikje mais
- 100 gr geraspte kaas
- ½ theel komĳn
- ½ theel paprikapoeder pikant (of een
snuf cayennepoeder)
- Snuf zwarte peper
- 125 ml zure room
 
 
 
 

VEGETARISC
HE EN
KLEURRĲKE
MEXICAANSE
QUESADILLA
 
 
H O O F D G E R E C H T

BEREIDINGSWĲZE:
Snĳd de avocado doormidden en draai de
helften los van elkaar. Verwĳder de pit en
de schil. Prak het vruchtvlees van de
avocado fĳn met een vork. Snĳd de
paprika in kleine blokjes en meng met de
uitgelekte maïs in een kom.
 
Voeg de komĳn, paprikapoeder en een
snufje peper toe en roer het mengsel
door elkaar. Bestrĳk een helft van de
wrap met de avocado en schep wat van
het paprika-mais mengsel er op. Verdeel
de kaas er over en klap de wrap dicht.
 
Verhit een klein beetje boter of olie in
een koekenpan en bak de wrap aan beide
kanten licht bruin en zorg er voor dat de
kaas goed gesmolten is. Snĳd de wrap in
punten. Serveer met een schep zure
room. Als hoofdgerecht zou ik 2 wraps
per persoon aanhouden, als lunch 1 per
persoon.
 
 

 
 

 

ANTWOORDEN PUBQUIZ
 


