
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT 
 
Grootste vrijheidsmaaltijd brengt ode aan oer-Hollandse pieper 

Gratis aardappelcurry voor 2000 mensen op Museumplein 
 
Op 5 mei kookt Masterchef finalist Naresh Ramdjas de grootste Vrijheidsmaaltijd van de 
stad. Tussen 17.00 en 20.00 uur kunnen 2000 Amsterdammers een gratis aardappelcurry 
komen eten op het Museumplein. Tijdens het eten is er muziek en dans. Job Cohen, voorzitter 
van het Amsterdams 4 en 5 mei comité, zal het diner officieel openen. 

 
Toegang en maaltijd zijn gratis. Reserveren is niet nodig. 
 
Power to the Pieper 
De aardappel is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse eetcultuur. Het heeft ons eeuwenlang 
door moeilijke tijden heen geloodst. De aardappel is veelzijdig en wordt dan ook op vele verschillende 
manieren bereidt in verschillende culturen. Daarmee verbindt de aardappel mensen van over de hele 

wereld met elkaar. Kok Naresh Ramdjas (finalist van Masterchef Holland 2015) verzorgt de maaltijd. 
Power to the Pieper! 

 
Nederlandse Aardappel Organisatie 
De Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) vindt de viering van onze vrijheid een belangrijke traditie. 
Samen met hun leden trakteert de NAO daarom 2000 mensen op een bijzonder aardappeldiner. Zo 
worden verschillende mensen bijeengebracht om elkaar te ontmoeten en verhalen uit te wisselen.  

 
NK dunschillen 
Deze maaltijd is de grootste van de ruim negentig Vrijheidsmaaltijden in de stad, waar tienduizend 
Amsterdammers met elkaar 5 mei en de vrijheid vieren. Voor kinderen (en volwassenen) zijn er 
doorlopend heuse aardappelspelletjes georganiseerd, zoals het Nederlands Kampioenschap Dunschillen. 
 

Programma 5 mei 
17.00 uur Start van het Power to the Pieper-diner door Naresh Ramdjas en Samuel Levie 
17:10 uur Bevrijdingsdans 5 mei met Lindy Spirit, The Funky Pres en Ahmad Joudeh 
17:45 uur Doe mee met het fotomoment 'Universele verklaring Rechten van de Mens' door Amnesty 

International Nederland 
18:00 uur Officiële start van alle Vrijheidsmaaltijden door Job Cohen 
18:15 uur Kampvuur met muzikanten van Excelsior Recordings en schrijvers SLAA met: Massih Hutak, 

Kypski, Lieke Marsman, Clean Pete, Karawane en Maurits de Bruijn. Regie: Gérard van 
Kalmthout 

19:25 uur Bevrijdingsdans 5 mei met Pastora, Eszteca Noya, Patsy en Ivan Poschi 
20:00 uur Afsluiting 
  
Presentatie Erling Brom 
  

Doorlopend programma: Silent Disco onder de Bevrijdingsboom. Meer informatie over het programma 
https://www.4en5meiamsterdam.nl/nl/grootste-vrijheidsmaaltijdmuseumplein  
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/282309322208526  

 
 

 
Noot voor de redactie 
Voor meer beeldmateriaal en/of meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Arend Zeelenberg (NAO) M: 06-54780755 E: zeelenberg@nao.nl I: http://www.aardappels.nl  
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