
Nieuwsbrief april 2021

NIEUWE BOEKUITGAVEN

Voor later dit jaar staat vanuit de stichting de uitgave van twee boeken gepland:
Het zaadje van een miljoen jaar     oud    bevat zes toespraken die Krishnamurti rond de jaarwisseling 
1979-1980 hield in Madras. Meestal besteedde hij in zijn openingstoespraak eerst aandacht aan de 



problemen in de wereld en daarna aan de psychologische factoren die hieraan ten grondslag liggen, 
maar hier begint hij meteen over de oudste zoektocht van de mens, naar dat wat heilig is.

‘De mens moet zich een miljoen jaar geleden hebben afgevraagd, vanaf het allereerste begin, of er  
een werkelijkheid bestaat, of er een waarheid bestaat, of er iets tijdloos is, iets wat niet door  
mensen gemeten kan worden. En die vraag, dat zaadje, zit nog steeds in ons … En in de loop van  
deze bijeenkomsten gaan we ontdekken of dat zaadje kan groeien en floreren, zich kan 
vermenigvuldigen en de aarde kan bedekken.’

Uitspraken als deze en andere, maken dit tot een essentieel boek voor iedereen die het gevoel van 
het religieuze wil begrijpen dat door het hele werk van Krishnamurti heenloopt.

Stilstaan bij je zelf   is een hertaling van Reflections on the Self (eerder in het Nederlands 
uitgegeven als Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?). Het bevat fragmenten uit Krishnamurti’s 
werk die rechtstreeks betrekking hebben op de existentiële zaken waarmee wij elke dag worden 
geconfronteerd. De spiegel van onszelf die Krishnamurti ons in dit boek voorhoudt is van essentieel 
belang voor iedereen die creatief wil omgaan met een innerlijk leven vol tegenstrijdige gedachten 
en emoties, en de zoektocht naar vrijheid en geluk.

Daarnaast geeft uitgeverij Synthese dit jaar nog het boek
‘  Een ongewone samenwerking’   uit, waarin die tussen Jiddu Krishnamurti en David Bohm wordt 
beschreven. Beiden waren geïnteresseerd in het onderzoeken van het menselijk bewustzijn en de 
psychologische oorzaken van de wereldwijde problemen. In deze tijd – geteisterd door een 
pandemie – blijkt des te meer de noodzaak om over de grenzen van eigen disciplines naar elkaar te 
luisteren en te zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor een betere wereld.



De KFT directories

De Krishnamurti Fundation Trust heeft twee complete gidsen van audio- en video opnames van Krishnamurti 
uitgebracht. Op de ene staan alle opnames en op de andere alle vertaalde video opnames. Ze zijn  gratis 
online in te zien en bevatten het volledige overzicht van alle toespraken van Krishnamurti

https://kfoundation.org/directories/

In Memoriam

Begin april is onverwachts Leen van Berloo overleden (87 jaar). Leen beheerde in samenwerking 
met de SKN jarenlang het Krishnamurti Documentatie Centrum in Deventer en begeleidde ook een 
dialooggroep aldaar. Hij was zeer betrokken op het werk van Krishnamurti en had grote kennis van 
het historisch materiaal en de archieven. Leen heeft herhaaldelijk over de geschiedenis en de 
levenswijsheid van Krishnamurti gesproken.  Hij werkte mee aan de documentaire: ‘Krishnamurti 
en de Sterkampen in Ommen’, die nog te bekijken is: https://www.jjvideo.nl/portfolio-
item/sterkampen-in-ommen/.

Kan je kijken naar de kleur van chaos?
Wil je luisteren naar de taal van pijn?

Probeer het en het zal zo minder
dreigend zijn...

Leen van Berloo

https://kfoundation.org/directories/


Geplande Onderwijsdag in de Poort op 30 oktober 2021

De SKN hoopt dat de geplande Onderwijsdag door kan  gaan in de huidige opzet, maar misschien 
gelden er dan nog steeds beperkingen in verband met Corona. In dat geval zullen we de dag of 
verplaatsen  of in een gewijzigde vorm aanbieden. We wachten de gang van zaken nog af en hopen 
in mei/juni meer te weten hieromtrent.  We houden u op de hoogte!

Bestuurswijziging
Het bestuur van de SKN is het afgelopen jaar gewijzigd: Emmy van Beest is als algemeen 
bestuurslid afgetreden en Marianne Bellingwout  heeft haar plaats ingenomen. Emmy van Beest 
blijft actief als coördinator van de vertaalgroep. Marianne Bellingwout zal zich met name richten op 
het uitgeven van de boeken.

Wandel- en fietstochten  over landgoed Eerde bij Ommen:

Gewoonlijk organiseert Krishnamurti-in-Ommen elk jaar een wandeling in het voorjaar, maar door 
de onzekerheid van Corona-maatregelen is deze nu niet in die periode gepland. Ook afgelopen jaar 
is hiervan afgeweken, en met succes, dus voor dit jaar is de voorlopige planning:

De wandeling:  zondag 15 augustus.

De fietstocht zondag 17 oktober.


