
PERSINFORMATIE

Vijf sterren voor Ursul de Geer in De Koningskamer

Op de avond van de dag dat Nederland geteisterd werd door een hevige 
westerstorm reden er geen treinen in ons land. Alleen aan de Koningslaan in 
Bussum denderde de nachttrein naar Lissabon voort...

In een bomvolle maar ondanks de griep muisstille Koningskamer hield Ursul de 
Geer zijn solovoorstelling over het boek van Pascal Mercier, daarbij op de vleugel 
begeleid door Erwin Weerstra.

De Geer vertelt het verhaal van leraar Gregorius die van het ene op het andere 
moment na het lezen van een wel heel bijzonder boek zijn leven een andere, 
ongewisse, wending geeft. Gregorius probeert te achterhalen wat voor een mens 
de schrijver van het boek is, Amadeu  de Prado, die inmiddels al vele jaren dood 
is. Hij doet dit door in Lissabon gesprekken te voeren met vrienden en verwanten 
van deze bijzondere medicus, die zo indringend schrijft over de diepste 
ervaringen in het leven van de mens.

Een leven kan linksom gaan of rechtsom, afhankelijk van één enkele beslissing.
Maar: hoe zou het leven er hebben uitgezien als die beslissing diagonaal anders 
was geweest?  Kunnen we zelf de loop van ons leven bepalen? Wat zou er 
gebeuren als we het konden overdoen? Was dat leven dan beter of slechter 
geworden?  Wat is innerlijke vrijheid? Kunnen we een ander mens werkelijk 
leren kennen? En is het eigenlijk wel mogelijk onszelf te kennen? Dilemma’s waar 
velen mee worstelen, vragen die altijd onbeantwoord zullen blijven.

De briljante vertolking door Ursul de Geer werd, hoewel het onderwerp zwaar 
was, nooit té zwaar omdat hij het verhaal illustreerde met mooie voorbeelden uit 
z’n eigen leven. 

Volgende activiteit in De Koningskamer, met Rosita Steenbeek

De Koningslezing maakt deel uit van het winterprogramma van De Koningskamer, 
een initiatief van de Remonstranten aan de Koningslaan 2b in Bussum. De 
volgende activiteit is een lezing door schrijfster en Romekenner Rosita 
Steenbeek, naar aanleiding van haar essay Heb uw vijanden lief, op donderdag 15 
februari om 20.00 uur.  Kaarten à € 10 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via 
www.koningskamer.nl en bij Boekhandel Los in Bussum. Let op: een flink aantal 
kaarten is inmiddels al verkocht, dus wie er bij wil zijn doet er goed aan nu vast 
te bestellen.
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