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Festival 100 jaar aardappeloproer
De aardappel is “een magische plant, want heb je er één
dan heb je er tien”, aldus Daan Doesborgh in Het
Aardappellied. De aardappel is vaker bezongen, maar in
het dagelijks gebruik staat ‘aardappel met jus’ voor de
oer Hollandse keuken.

De moedige vrouwen van het oproer uit 1917 waren geen
raddraaiers, zij kwamen op voor hun recht op voedsel.
Voedsel was er, maar er werd met aardappels
gespeculeerd en de overheid reserveerde de beste
aardappels voor het leger. Dat pikten de hongerige
bewoners van de Eilanden en de Jordaan niet en zij
plunderden de opslagplaatsen waar de aardappels lagen.
Tegen dit oproer werd politie en militie ingezet met als
gevolg 10 doden en 130 gewonden. De Eilandbewoners
werden bekend als ‘roerig’ volkje.

De aardappel werd een symbool van ‘opkomen voor je
eigen’ en eerlijk delen. Ook het festival is een daad van
‘samen’. We zijn de buurt ingetrokken, we zijn op zoek
gegaan naar theatermakers, naar verhalenvertellers, naar
mensen die iets weten over de buurt, naar mensen die
iets voor de buurt willen doen. Als je al die energie
bundelt, krijg je meer power – met dank aan de Pieper.
Met zo’n 100 buurtbewoners hebben we alle
programmaonderdelen ontwikkeld. Daarin kan je het
‘roerig volkje’ herkennen. Zonder hun acties in de jaren
’60 hadden de oude Kattenburgers hun woningen moeten
verlaten omdat ze te duur waren. Zonder de inzet van
bewoners waren de Sibbelwoningen plat gegaan en was
de Eilandenboulevard een truttige allee geworden. Er zit
energie in de buurt, met het Festival 100 jaar
Aardappeloproer is de power zichtbaar.



André Agterof en Heleen Verschuren

Buurtfestival 100 jaar aardappeloproer
donderdag 29 juni t/m zondag 2 juli
Vanaf donderdag 29 juni 17:00 uur tot zondagavond 2 juli wordt op de
Oostelijke Eilanden een groot vierdaags festival gehouden om te vieren dat
hier 100 jaar geleden het Aardappeloproer plaatsvond. Overdag en 's avonds
zijn er op allerlei locaties vele activiteiten voor jong en oud. Alles gratis
toegankelijk.

Een paar hoogtepunten:

Opening door Burgemeester Eberhard van der Laan (donderdag 17:00 u
Oosterkerk)
De Wielerronde van Kattenburg (zondag 12:00 u Marineterrein;
iedereen kan meedoen).
Pianoconcerten van Ivo Janssen op woonboot Janssenbeton.
Elke avond aardappelmaaltijden
Jongerenmuziek ‘’Rusteloos’’, van Maya Shanti in het Kromhout
Voorstelling ‘’Een mens is geen aardappel’’, van Cees Coldijk,
Schoolopera Pieper d’Amour, van Jos Zandvliet,
Pop-up galerie met historische buurtfoto’s
Eilandwandelingen
Open podium (vrijdag en zaterdag. Opgeven
via info@aardappeloproer.nl)
Buurtpicknick op het Marineterrein (zondag 12:00 - 14:00 u)
Rondleidingen Werkspoormuseum (zondag 14:00, 15:00 en 17:00 uur)
En nog veel meer…

In deze speciale festivaleditie van de Nieuwsbrief van BO 1018 vindt u
onderstaand het volledige programma. U vindt het ook in het juninummer van
Buurtmagazine 1018 en op www.aardappeloproer.nl



Vooraf
Lezing in de Witte Boei Kleine Wittenburgerstraat 201, gratis entree

Maandag 19 juni, 20.30 Of geweld zal worden gebruikt! Militaire
bijstand bij het neerslaan van het aardappeloproer van 1917 door
Ronald van der Wal, Senior Juridisch Adviseur bij Politie Nederland

Woensdag 28 juni v.a 16.00

Uitdelen aardappelen met bootjes door de buurt Vanaf 24 juni
Tentoonstelling historische foto’s in ramen van Czaar Peterstraat, langs
Nieuwe Vaart, Kadijken en Entrepotdok.

Donderdag 29 juni
alles gratis toegankelijk

17.00 – 18.00 Oosterkerk

Opening door burgemeester Eberhard van der Laan
Irene Kuiper, actrice en zangeres met Het Aardappellied uit
1917, Peter van Os, accordeon
gesproken column door Karin Spaink, columniste voor het Parool,
schrijfster en netactiviste

18.00 – 19.30 Witte Boei en plein

Pop-up Pieper Restaurant (opgeven en betalen in Witte Boei tot
woensdag 28 juni 12.00 uur). Kosten € 5, kinderen € 3, p.p.

19.00 - 23.00 Werf ’t Kromhout

‘Rusteloos’ voor en door jongeren. Een avond gevuld met goede
muziek en gedreven door gezelligheid. Idee en organisatie Jesse
Bonewit en Maya Shanti

20.30 – 22.00 verzamelen Oosterkerk / zijde Wittenburgergracht

Wandeling langs verborgen tuinen in de buurt

Vrijdag 30 juni
alles gratis toegankelijk

14.00 – 18.00 de Poort, Kattenburgerstraat 150, met plateaulift
toegankelijk (geen scootmobiels)

Pop-up galerie: historische foto’s en films, acties, buurtboeken,
verhalen en publicaties. Met bijdragen van o.m. Kees Hin, Joseph
Nolthuis, Mark Timmer

14.00 verzamelen bij Oosterkerk



Wandelingen met informatie over historie, kunst en gebouwen, per
eiland een wandeling

15.00 – 15.30 Entrepodok ingang Kadijksplein

‘Aardappel ik heb je lief ’. Muziektheater over vrouwen, mannen en
hun aardappelen. Met Cecile Roovers, zang /spel, Paul Prenen, piano en
the Henderson 4

16.00 – 17.00 Marie Altelaarplein

Pieper d’Amour, schoolopera door Jos Zandvliet

17.00 – 18.30 verzamelen Oosterkerk

Wandelingen met informatie over historie, kunst en gebouwen, per
eiland een wandeling

18.00 – 19.30 Witte Boei en plein

Pop-up Pieper Restaurant (opgeven en betalen in Witte Boei, tot dag
vooraf 17.00 uur). Kosten € 5, kinderen € 3, p.p.

20.00 start én 21.00 start Pension Homeland, voorwerf Marineterrein

De buurt als podium nr. 1. Max. 30 deelnemers per ronde, opgave
via info@aardappeloproer.nl
Lopen langs verschillende korte optredens:
– Koentje van Kattenburg – Martin van Tulder, acteur
– Brieven van Vincent van Gogh – Jantien Aardema
– ‘Vrouwen zonder angst' – een hommage in beeld, dans en geluid,
door Robert Steijn met Laima Jaunzema, Ibelisse Guardia en Jeanette
Groenendaal.
– ‘Moanin’ in the Summertime with Green Onions’
– Measure made blues poetry. Saskia van Engeland, tekst en zang,
en Terra Lasès, sax
– Janssenbeton – pianist Ivo Janssen speelt muziek van 100 jaar
geleden. Ravel, Rachmaninov, Bartok, Diepenbrock

19.30 start én 21.00 start, Pakhuis Oostenburg,
Oostenburgervoorstraat 182-316

De buurt als podium nr. 2. Max. 30 deelnemers per ronde, opgave
via info@aardappeloproer.nl
Lopen langs verschillende korte optredens:
– Drie historische liederen door Irene Kuiper, zang en Peter van Os,
accordeon
– Het Amsterdamse Aardappeloproer van 1917 in zes historische
scènes. Tekst Philip Walkate, uitvoerend: Irene Kuiper, Shirley Mehilal
e.a.

20.00 – 21.00 speeltuin Wittenburg / Kleine Wittenburgerstraat

‘Een mens is geen Aardappel (maar vandaag wel!)’ theater, zang
en muziek door Cees Koldijk



20.30 - 22.00 verzamelen Oosterkerk /zijde Wittenburgergracht

Wandeling langs verborgen tuinen in de buurt

Zaterdag 1 juli
alles gratis toegankelijk

14.00 – 18.00 de Poort, Kattenburgerstraat 150, met plateaulift
toegankelijk (geen scootmobiels)

Pop-up galerie: historische foto’s en films, acties, buurtboeken,
verhalen en publicaties. Met bijdragen van o.m. Kees Hin, Joseph
Nolthuis, Mark Timmer

15.00 – 15.30 Scherf, beeld in Funenpark

‘Aardappel ik heb je lief ’. Muziektheater over vrouwen, mannen en hun
aardappelen. Met Cecile Roovers, zang /spel, Paul Prenen, piano en the
Henderson 4

18.00 – 19.30 Witte Boei en plein

Pop-up Pieper Restaurant (opgeven en betalen in Witte Boei tot dag
vooraf 17.00 uur). Kosten € 5, kinderen € 3, p.p.

20.00 start én 21.00 start Pension Homeland, voorwerf Marineterrein

De buurt als podium nr. 1. Max. 30 deelnemers per ronde, opgave
via info@aardappeloproer.nl
Lopen langs verschillende korte optredens:
– Koentje van Kattenburg – Martin van Tulder, acteur
– Brieven van Vincent van Gogh – Jantien Aardema
– ‘Vrouwen zonder angst' – een hommage in beeld, dans en geluid,
door Robert Steijn met Laima Jaunzema, Ibelisse Guardia en Jeanette
Groenendaal.
– ‘Moanin’ in the Summertime with Green Onions’
– Measure made blues poetry. Saskia van Engeland, tekst en zang,
en Terra Lasès, sax
– Janssenbeton – pianist Ivo Janssen speelt muziek van 100 jaar
geleden. Ravel, Rachmaninov, Bartok, Diepenbrock

19.30 start én 21.00 start, Pakhuis Oostenburg,
Oostenburgervoorstraat 182-316

De buurt als podium nr. 2. Max. 30 deelnemers per ronde, opgave
via info@aardappeloproer.nl
Lopen langs verschillende korte optredens:
– Drie historische liederen door Irene Kuiper, zang en Peter van Os,
accordeon
– Het Amsterdamse Aardappeloproer van 1917 in zes historische
scènes. Tekst Philip Walkate, uitvoerend: Irene Kuiper, Shirley Mehilal
e.a.

20.00 – 21.00 speeltuin Wittenburg, Kleine Wittenburgerstraat

‘Een mens is geen Aardappel (maar vandaag wel!)’ theater, zang



en muziek door Cees Koldijk



Zondag 2 juli
alles gratis toegankelijk

11.00 voorwerf Marineterrein verzamelen

De bruggenloop, een wandeling over de vele bruggen van de
Eilanden. Met begeleiding van Sciandri

12.00 – 14.00 voorwerf Marineterrein

doe het zelf Buurtpicknick (zelf je hapjes meenemen)
bezichtiging Smart Roof, gebouw 2.0
spelletjes voor kinderen van 4-9 jaar
aardappellab met proefjes 8-14 jaar in Commandantswoning

12.30 voorwerf Marineterrein verzamelen

De Wielerronde van Kattenburg. Met iedere fiets kan je meedoen en
winnen, net als vroeger. Voor 12-100 jarigen. Met begeleiding van
Sciandri, onder voorbehoud verlening vergunning

13.30 voorwerf Marineterrein bij Homeland

Prijsuitreiking Wielerronde

14.00 voorwerf Marineterrein bij Homeland

Uitslag De Eilandenkwis

14.15 – 15.00 Kippebrug

Touwtrekken tussen Kattenburgers en Wittenburgers

14.00 – 18.00 de Poort, Kattenburgerstraat 150, met plateaulift
toegankelijk
(geen scootmobiels)

Pop-up galerie: historische foto’s en films, acties, buurtboeken,
verhalen en publicaties. Met bijdragen van o.m. Kees Hin, Joseph
Nolthuis, Mark Timmer

14.00 – 15.00 Werkspoormuseum Oostenburgergracht 77

Bezoek met rondleiding – de historie van Werkspoor en de Eilanden.
Kleine groep. Opgave via info@aardappeloproer.nl

14.00 – 15.30 verzamelen Oosterkerk

Wandelingen met informatie over historie, kunst en gebouwen, per
eiland een wandeling

15.00 – 16.00 Werkspoormuseum Oostenburgergracht 77

Bezoek met rondleiding – de historie van Werkspoor en de Eilanden.



Kleine groep. Opgave via info@aardappeloproer.nl

15.00 – 15.30 Vierwindenhuis, Windroosplein

‘Aardappel ik heb je lief ’. Muziektheater over vrouwen, mannen en
hun aardappelen. Met Cecile Roovers, zang /spel, Paul Prenen, piano en
the Henderson 4

16.00 – 18.00 café Daan & Daan, Kattenburgerplein

‘Een aardappel moet ook zwemmen’ poëzie en liederen – open
podium

17.00 – 18.00 Werkspoormuseum Oostenburgergracht 77

Bezoek met rondleiding – de historie van Werkspoor en de Eilanden.
Alleen nu open voor publiek. Kleine groep. Opgave via
info@aardappeloproer.nl

17.00 – 18.30 verzamelen Oosterkerk

Wandelingen met informatie over historie, kunst en gebouwen, per
eiland een wandeling

18.00 – 19.30 Witte Boei en plein

Pop-up Pieper Restaurant (opgeven en betalen in Witte Boei, tot dag
vooraf 17.00 uur). Kosten € 5, kinderen € 3, p.p.

20.00 – 21.00 speeltuin Wittenburg, Kleine Wittenburgerstraat

‘Een mens is geen Aardappel (maar vandaag wel!)’ theater, zang
en muziek door Cees Koldijk

21.00 – 23.00 Witte Boei

Feestelijke afsluiting medewerkers met muziek en dans



Crowdfunding
Speciaal vanwege Festival 100 jaar Aardappeloproer
verschijnt  rond 15 september 2017 het ‘100 jaar
Aardappeloproerfestival kook-, lees-, kijk- en
zangboek’ (100 pagina’s, full-color, hard cover). Naast
een terugblik op het festival in woord en beeld vindt u
recepten, liederen, verhalen, gedichten en achtergronden
van het oproer met de aardappel als centraal onderwerp.
Voorlopige inhoudsopgave:

Voorwoord1. 
Een roerig volkje: een beknopte geschiedenis van
de Oostelijke Eilanden

2. 

Het aardappeloproer van 19173. 
De herdenking van het oproer: Patatatoe
2004-2017

4. 

Het festival 100 jaar aardappeloproer5. 
Epiloog - de aardappel als bindmiddel6. 
Uitleiding – Leve de buurt, leve de Eigenheimers7. 

U kunt een bijdrage leveren aan het buurtfestival door
één of meer exemplaren van deze publicatie af te nemen.
Voor uzelf, of om cadeau te geven. Voor ondernemers
lijkt ons dit een mooi relatiegeschenk of cadeau voor hun
medewerkers.

Bestellen kan via onze crowdfundingactie
www.voorjebuurt.nl/aardappeloproer. De site is ingericht
op het bestellen van 1 exemplaar à € 30; mocht u
meerder exemplaren willen bestellen, dan vult u het
veelvoud van het bedrag in. Dus voor 10 exemplaren vult
u € 300,- in.
Voorjebuurt.nl zal daarna het aantal aanpassen na
verwerking van de betaling.

Buurtorganisatie 1018 komt met voorstellen
i.v.m. wijziging bestuurlijk stelsel
(Nieuwsbericht van onze website)

In het Parool van 12 juni reageert Buurtorganisatie 1018
op de wijgingsvoorstellen voor het bestuurlijk stelsel. De
Buurtorganisatie ziet niets in de tandeloze
adviescommissies die in de plaats moeten komen van de
Bestuurscommissies. De Buurtorganisatie pleit ervoor dat
de gemeente de bestaande bewonersgroepen in buurten
en wijken serieus neemt en ze in een vroeg stadium
betrekt bij grote projecten en bestemmingsplannen. Laat
ze gevraagd en ongevraagd adviseren. Gebruik de
besparing door het afschaffen van de Bestuurscommissies
om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de
communicatie tussen bestuur en burgers te verbeteren.
Het Parool-artikel is een beknopte samenvatting van een
uitvoeriger notitie van Buurtorganisatie 1018



'Amsterdam: bewonersparticipatie in de nieuwe
bestuursstructuur' (juni 2017). Hierin worden vier
voorstellen uitgewerkt:

Bouw aan vertrouwen tussen bestuur en burgers
Centrale rol voor buurtcentra en buurtorganisaties.
Versterk bestaande fora en overlegstructuren in
wijken en buurten
Open een 'bewonersloket', waar ambtenaren zo
onafhankelijk mogelijk bewoners die met vragen
komen de weg wijzen en ondersteunen 
Vroegtijdige informatieplicht  over bouwprojecten,
gebieds- en bestemmingsplannen.

Buurtorganisatie 1018 roept de politieke partijen op om
deze ideeën op te nemen in hun verkiezingsprogramma
en om financiële ruimte te garanderen op buurtniveau om
participatie te faciliteren.

Lees hier het complete document en hier de beknopte
samenvatting in Het Parool van 12 juni 2017.

Nieuws in het kort
Eigenaren Bugaboo ruziënd uit elkaar. Bedrijf met Van Gendthallen
wordt verkocht. Lees hier meer.
Nieuw: Cacaomuseum in Czaar Peterstraat 175. Lees hier meer.
Nieuw: Schnitzel & Weizen, Zeeburgerpad 1. Lees hier meer.
Online buurtenquete stadsdeel Centrum. Lees hier meer.

Vooruitblik
Verkenning herinrichting Plantage Middenlaan, Plantage
Kerklaan, Plantage Parklaan, Roetersstraat en Valckenierstraat
Tot de zomer werkt de gemeente aan een samenhangende verkenning
van de herinrichting deze buurtstraten met het oog op nieuwe
tramhaltes, veiligheid Boekmanschool en terugdringen doorgaand
auto(sluip)verkeer. In september organiseert de gemeente een
buurtbijeenkomst hierover.
Besluitvorming nieuwbouwplan Sint Jacob door Bestuurscommissie
Centrum en gemeenteraad. Er zijn 200 zienswijzen ingediend. Op 4 juli
komt de beantwoording online op website van stadsdeel Centrum
Bespreking in de Bestuurscommissie vindt plaats op 11 en 18 juli na
20:00 uur.



Belangrijke data vanaf juli 2017
4 juli 11:30 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in De Witte Boei.
11 juli en 18 juli 20:00 u Bestuurscommissie Centrum over
nieuwbouw Sint Jacob.
16 juli 14:00 u Plantage Weesperbuurtfeest in het Wertheimpark.
13 september 20:00 u Eilandenoverleg in de Witte Boei.
18 september 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) in café
Eik en Linde.
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