
Naar Den Haag:      Indische Voorstelling  en  

    Rijsttafel  op zondag 24 september 2017  

 
13.00   Vertrek op eigen gelegenheid of met de bus vanuit Pluspunt 

14.00   Aankomst Diamanttheater,  
   Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag (Mariahoeve) 
14.30 - 16.00  Voorstelling Adieu Indië 

16.30   Indische Rijsttafel bij Restaurant Mekar Sari, Tarwekamp 11, Den Haag 
18.30   Vertrek uit Den Haag 

19.30   Terug in Amstelveen 
 

Voorstelling: Adieu Indië 
Nederlands Indië 1860-1949. Van Max Havelaar tot Indonesia Merdeka 
Van boottocht tot dagelijks leven in Indië, van ethische politiek tot de opkomst van het 

nationalisme, van kolonie tot onafhankelijk Indonesië: scènes met belangrijke politieke 
gebeurtenissen worden afgewisseld met scènes over cultuur en samenleving. 

De literatuur uit Nederlands-Indië speelt ook een belangrijke rol. Sommige scènes zijn 
geïnspireerd door de verhalen van schrijvers als Raden Adjeng Kartini, Multatuli, Louis 
Couperus, Madelon Székely-Lulofs en Hella Haasse. 

 

 

 

Ten slotte zullen er muzikale intermezzo’s zijn: 
nieuwe liedjes waarin het thema 'Adieu Indië' naar 
voren komt. 'Adieu Indië' zal het publiek op 

verschillende manieren raken. Aan de ene kant 
door herkenbaarheid en nostalgie, aan de andere 

kant door de soms pijnlijke geschiedenis niet uit 
de weg te gaan. Vlot geschreven dialogen en 
geïnspireerd spel van de acteurs maken de 

voorstelling tot een vermakelijke en prikkelende 
middag. 

Aron Tringali, Linda Möller, Casper van 
Bohemen, Robert Rosier en Gepke Witteveen 

 

 
Na afloop van de voorstelling gaan wij genieten van een Indische rijsttafel bij restaurant Mekar 

Sari, in de buurt. Voor de voorstelling zijn, voor ons als groep, de beste plaatsen in het theater 
gereserveerd. De middag biedt ontspanning en vermaak, ook geschikt voor de ouderen onder 

ons. En natuurlijk zijn introducés welkom. 
 
Kosten voor theater en Indisch buffet totaal 34,50 euro (drank niet inbegrepen) 

Kosten inclusief busvervoer 49,50 euro. 
Introducees welkom en betalen 39,50 euro of 54,50 euro (met busvervoer). 

 
Aanmelden voor 20 september bij Hing Teng per email hhteng@telfort.nl of  
mobiel 06 2266 0108. Neem op de dag zelf mijn mobielnummer mee en graag even bellen 

mocht u onverhoopt niet op tijd zijn.  
(Er zijn nu, 13 sept., nog 6 plaatsen over) 

 
Het benodigde bedrag graag vóór 20 september, ovv ‘Den Haag’ overmaken op IBAN NL85 
INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.  

 
 

Hing Teng en Yulan Tjoa   
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