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Winterseizoen 2017-2018 
Jan Terlouw eerste spreker in nieuw seizoen van de 
Koningskamer 
 
Na een mooi eerste seizoen met sprekers als Maarten van Rossem, Carel ter 
Linder en Alexander Rinnooy Kan gaan we dit jaar verder. De Koningskamer is een 
plaats voor ontmoeting, vergezichten en gesprek en nodigt iedereen uit aan de 
Koningslaan 2b in Bussum voor een Koningslezing, een Koningspreek of een 
Adempauze. Ook het komende winterseizoen presenteert de Koningskamer weer 
bekende Nederlanders die dieper in zullen gaan op actuele en maatschappelijke 
onderwerpen. 
 
Koningslezing 
 
Er staan voor dit seizoen vier lezingen en een voorstelling op het programma. In 
de eerste Koningslezing, op 5 oktober om 20:00 uur,  spreekt Jan Terlouw over 'De 
staat van het land'.  Verder komen wetenschapper/filosoof Bas Haring, schrijfster 
Rosita Steenbeek en voormalig toptennisser Jacco Eltingh hun gedachten met ons 
delen. Ursul de Geer zal zijn solovoorstelling Nachttrein naar Lissabon spelen, nar 
het bekende boek van Pascal Mercier. Alle lezingen hebben een boeiend 
nagesprek. De toegang is inclusief een glas wijn na afloop.  
 
Koningspreek 
 
Op drie zondagen om 10:30 uur zullen een humanist, een politicus en een 
rapporteur van de regering een Koningspreek houden aan de Koningslaan. 
Voorzitter van het Humanistisch Verbond Boris van der Ham begint op 5 
november met de eerste Koningspreek van dit seizoen. Hij wordt gevolgd door 
oud-burgemeester Ivo Opstelten. In de laatste Koningspreek horen wij wat Naima 
Azough beweegt.  Zij is speciaal rapporteur van de regering ter preventie van 
extremisme. 
 
Adempauze 
 
De Adempauze-bijeenkomsten (voor dertigers, veertigers en vijftigers) werden de 
afgelopen seizoenen goed bezocht. Op elk van de komende zeven  



maandagavonden (twee maandag van de maand, oktober tot en met april) komt 
telkens een belangrijk thema aan de orde, zoals: vertrouwen, verandering, 
eerlijkheid. De avonden worden wisselen ingeleid door Annegien Ochtman-de Boer 
en gastsprekers. Uitgangspunt vormt vaak een mooie tekst of een gedicht. Er is 
altijd live-muziek. De eerste Adempauze is op 9 oktober. 
 
Informatie en kaarten 
 
Het volledige programma van De Koningskamer kunt u vinden op 
www.koningskamer.nl of ophalen bij Boekhandel Los in Bussum. 
Zowel via deze site als bij Los kunt u kaarten voor elke Koningslezing kopen 
à € 10 in de voorverkoop. Kaarten aan de deur kosten € 12,50.  
Na elke Koningspreek wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Deelname aan Adempauze is € 5 per keer of €30 voor de gehele cyclus.  
Alle activiteiten van De Koningskamer worden gehouden in het gebouw van de 
Remonstranten, Koningslaan 2b, 1405 GL Bussum. 
 
 
Bijlage: 5 portretten  
 
Bijschrift: Bekende Nederlanders zoals Jan Terlouw, Bas Haring, Ursul de Geer, 
Rosita Steenbeek en Jacco Eltingh komen naar De Koningskamer. 
 
Meer informatie: Annegien Ochtman-de Boer, info@koningskamer.nl,  
06-23777916 
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