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Betoverende avond met Jan Terlouw 
 
Met een indrukwekkende Koningslezing door niemand minder dan Jan Terlouw 
werd op 5 oktober het tweede seizoen van De Koningskamer geopend. Misschien 
is het meest opvallende aan Jan Terlouw wel hoe bij hem hoofd en hart elkaar 
raken. Hij beschikt in zijn hoofd over zo ongelooflijk veel kennis op zoveel 
verschillende gebieden maar weet daarnaast ook heel goed te blijven voelen, met 
zijn hart. Hij nam de uitverkochte zaal mee naar drie gebieden: dat van de 
formatie/de politiek, dat van de (toekomst van) de natuur en tenslotte naar ons 
gevoel: hoe voelen wij ons in 2017, zijn we gelukkig, tevreden? Jan Terlouw 
maakt zich, tweehonderd dagen na de 
verkiezingen, zorgen over de formatie, over de 
(te) smalle basis van het (mogelijk) volgende 
kabinet. Over het in een vroeg stadium afhaken 
van Groenlinks, de partij die het regeerakkoord 
zoveel duurzamer had kunnen maken. En hij 
maakt zich zeker zorgen over de verschraling 
van de natuur en het klimaat, over moeder 
Aarde, zoals hij al eerder met ons deelde in zijn 
'optreden' in DWDD in november 2016. Laten 
wij toch vooral de aarde beter achterlaten dan 
wij haar aantroffen! We hebben daarvoor alles 
in huis maar er moeten grote, belangrijke 
beslissingen voor worden genomen. En 
tenslotte: hoe tevreden/gelukkig zijn we? 
Zeventig procent van de mensen in ons land is 
'gelukkig maar onzeker'. Er is steeds minder 
vertrouwen, van mensen in elkaar, van mensen 
in de politiek, van de politiek in de mensen. Samenleving betekent 'samen doen'. 
Er zijn oplossingen, laten we die vooral aangrijpen. 
Het verhaal van Jan Terlouw was zeer inspirerend. Hij liet zich zien als een 
bewogen man met een ongelooflijke dosis kennis, veel overzicht en het hart op 
de juiste plek. Iedereen hing aan zijn lippen en na afloop van de boeiende 
vragenronde kreeg hij een staande ovatie van allen die gekomen waren om naar 
deze zo bijzondere Koningslezing te luisteren. 
 
Volgende Koningslezing met Bas Haring 
 
De Koningslezing maakt deel uit van het winterprogramma van De Koningskamer, 
een initiatief van de Remonstranten aan de Koningslaan 2b in Bussum. De 
volgende Koningslezing met Bas Haring is op donderdag 23 november 2017.  
Kaarten á € 10 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.koningskamer.nl en 
bij boekhandel Los in Bussum. Let op: een groot aantal kaarten is inmiddels al 
verkocht, dus wie er bij wil zijn doet er goed aan nu vast te bestellen. 


