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J. Krishnamurti 
Info Vlaanderen 2021-2022

Uiteindelijk streeft de menselijke geest altijd naar 
geborgenheid, hij wenst veiligheid, in deze wereld maar 
ook in het hiernamaals.  

Om die reden scheppen we het gezag van regeringen, van 
de dictator evenals het gezag van de kerk, van het idool, 
van de afbeelding.  

Zolang wij volgelingen zijn, scheppen we onvermijdelijk 
gezag en dat gezag wordt uiteindelijk een kwaad, omdat 
we ons zonder erbij na te denken, ondergeschikt hebben 
gemaakt aan overheersing door een ander. 
  

Uit: ‘Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?’ 


K-Centre, Brockwood Park
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Citaat opgenomen in de eeuwige kalender uitgegeven bij Synthese

ISBN 9789062710386 / NUR 14


Een radicale verandering vindt niet plaats in de toekomst, kan nooit in de 
toekomst plaatsvinden.  
Ze kan alleen plaatsvinden van ogenblik tot ogenblik. 

Uit: ‘Over de waarden van het leven’


Beste geïnteresseerde in het werk van Krishnamurti, 

In dit blaadje vind je nieuws en praktische informatie in verband met de 
Nederlandstalige Krishnamurti-activiteiten in België, nl. in Gent, Brugge Beersel en 
Hove (Antwerpen).


Voor meer informatie kan je contact opnemen met de vrijwilligers van de  
ontmoetingsplaatsen (zie pagina 8)


Een groot aantal video’s en audio-tapes zijn online te bekijken en te beluisteren op 
volgende site met Engelstalige of anderstalige (waaronder Dutch) ondertiteling: 

http://www.jkrishnamurti.org/krishnamurti-teachings/video.php 


Nederlandstalig ondertitelde videos vind je op Youtube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1n30s-LKus6Tz_bIELPYnoRUX-lCDRfA

Engelstalige boeken kunnen via de Foundation worden besteld:

http://www.kfoundation.org.uk/acatalog/Books.html 


Ook op de Belgische en Nederlandse Krishnamurti website vind je alle 
Nederlandstalige activiteiten terug: http://www.krishnamurti.nl  of

 http://www.krishnamurti.be


Nog in Nederland bestaat de ‘Vereniging Leerproject’ die Nederlandstalige weekends 
en andere activiteiten organiseert. Meer info:

http://www.krishnamurtileerproject.nl

http://www.jkrishnamurti.org/krishnamurti-teachings/video.php
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1n30s-LKus6Tz_bIELPYnoRUX-lCDRfA
http://www.kfoundation.org.uk/acatalog/Books.html
http://www.krishnamurti.nl
http://www.krishnamurti.be
http://www.krishnamurtileerproject.nl
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Boeken zijn wel belangrijk, maar wat nog veel belangrijker is, is je eigen boek, je 
eigen verhaal te leren lezen.  
Dat is de kunst van het leren. ……..  
Dat boek vertelt je het verhaal van de mens en laat zich lezen in je relaties, in je 
reacties, in je begrippen – en waardensysteem.  

Uit: ‘Brieven aan de scholen’


Wie meer wil weten over de middelbare school in Brockwood Park in Engeland 
kan best een kijkje nemen op de website van de school. Je kan ook een 
tijdschrift aanvragen dat je dan per post ontvangt. Wie wenst, kan ook op 
afspraak de school gaan bezoeken.


Donaties

Het werk en de school in Brockwood zijn nog altijd mogelijk dankzij de 
noodzakelijke financiële steun van vele mensen over heel de wereld.

Via ‘supporting Brockwood’ op de website van de school is het makkelijk om een 
kleine of grote donatie te doen. Daar vind je ook meer uitleg over het werk dat er 
in Brockwood wordt verricht om het gedachtegoed van Krishnamurti levend en 
toegankelijk te houden.


http://www.brockwood.org.uk/

Krishnamurti Brockwood Park School

http://www.brockwood.org.uk/


Activiteiten ontmoetingsplaatsen 

Je leest een boek van Krishnamurti of hebt een aantal toespraken beluisterd en 
bekeken op Internet (dvd’s of audio). 
Dat roept vragen op en je wil graag mensen ontmoeten die zich ook vragen stellen 
over het leven vanuit wat ze lezen, horen of leren van Krishnamurti.


Wat Krishnamurti bedoelde met een dialoog legde hij vaak uit. Zoals hierna  
bijvoorbeeld: 

“Wanneer twee mensen het er serieus om gaat iets te begrijpen en heel hun geest en 
hart, hun zenuwen, hun ogen en hun oren instellen op inzicht, dan bevat die 
aandacht een element van stilte. Wat dan plaatsgrijpt, is echte communicatie, is 
echte gemeenschap. Dan alleen is er niet enkel sprake van leren, maar van volledig 
inzicht – en dat inzicht staat gelijk aan onmiddellijke handeling.” 

Talk and dialogues Saanen, 1st public talk 9 July 1967


In deze geest zijn de ontmoetingsmomenten anders dan een gewoon 
gesprek. Iedere deelnemer is medeverantwoordelijk om een kwaliteit van luisteren 
naar elkaar en naar de vraag mogelijk te maken. 

Misschien lukt het dan om samen te leren, voorbij analyse en voorbij ons schrander 
intellect. Misschien ontmoeten we elkaar dan op een andere en wie weet, zelfs 
nieuwe manier!
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K-Ontmoetingsplaats Brugge 

Afspreken voor een wandeling, een dialoog rond een bepaalde vraag, het 
bestuderen van een stukje tekst, een boek, cd, dvd of gestreamd filmpje van 
Krishnamurti is mogelijk. Steeds bereid tot een nieuw onderzoek en in vraag stellen.


Retraite van 2 – 5 september 2021 in Sint Maria Aalter – België. (Meer info volgt)

Joost De Wulf - gsm: +32 50 73 47 95

e-mail: joost.de.wulf@protonmail.com 

K-Ontmoetingsplaats Brussel (Beersel) 

Voor iedereen die met serieuze vragen over zichzelf rondloopt, voor wie zich vragen 
stelt over zijn/haar relatie met Krishnamurti of vragen heeft over het leven en de leer 
van Krishnamurti, bied ik aan om hierover in dialoog te gaan.

mailto:joost.de.wulf@protonmail.com


In de geest van Krishnamurti 

✴ Reis en vrije retraite in Brockwood Park:  (meer info volgt)

✴ Individuele dialogen: 
Locatie:  Beersel (rand van Brussel) 
De individuele dialogen vinden plaats op afspraak in de Hongarijestraat 192 te 1650 
Beersel, gelegen aan de rand van Brussel, dichtbij Ukkel, Linkebeek en Sint-
Genesius Rode. Het huis ligt op 100 m van bushalte ‘Parasol’ te bereiken via De Lijn 
(Bus 153).

Onderwerp:  

Om onszelf daadwerkelijk te begrijpen, is het belangrijk stil te staan bij de aard van 
de relatie die we onderhouden met het leven, de woorden en de leer van 
Krishnamurti.

Hoe ervaar ik vandaag mijn ontmoeting met Krishnamurti? Ben ik er gelukkig mee? 
In mijn dagelijks leven? Hoe ontwikkelt deze ontmoeting zich in mijn materiële, 
sociale, familiale en lichamelijke omgeving? Hoe ervaart mijn omgeving deze? Is zij 
daar gelukkig mee?

Deze en andere vragen kunnen aan bod komen tijdens onze individuele dialogen. 


Luc Vanderwinkel: gsm: +32 (0) 477 79 36 01 e-mail: luc.vanderwinkel@telenet.be

Bijeenkomsten met videovertoning:  
Drie zondagvoormiddagen in het najaar 2021 en drie in het voorjaar 2022. 

 


Najaar 2021: 26 september - 31 oktober - 28 november 
Voorjaar 2022: 27 februari - 27 maart  - 24 april 

Verloop van de activiteit:

Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 10u30.

Vanaf 11u00 start de vertoning van de dvd. Deze duurt ongeveer één uur.

Daarna is er mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan of dieper in te gaan op de 
vragen die op dat moment leven naar aanleiding van de inhoud van de dvd. 

Koffie en thee worden voorzien. Wie wat langer wil blijven, kan een picknick 
meebrengen. 

Een vrije bijdrage is welkom.  Einde ten laatste om 17u00.

K-Ontmoetingsplaatsen Hove, Wilrijk 

Bibliotheek:  
De bibliotheek van het Krishnamurti Comité met de collectie Nederlandstalige 
werken is verhuisd van Hofstade naar Hove. Deze collectie zal met de hulp van de 
Stichting Nederland vervolledigd worden. Boeken en dvd’s ontlenen, blijft mogelijk 
na telefonische afspraak, zowel in Wilrijk als in Hove.

Wilrijk: Jef De Smet, Eglantierlaan 86, 2610 Wilrijk (Antwerpen)  

e-mail: jefdesmet.be@gmail.com - gsm 0493 68 88 34

Hove: Lieve Leemans, gsm: 0472 34 83 93   e-mail: lieve.leemans@gmail.com
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mailto:jefdesmet.be@gamil.com
mailto:luc.vanderwinkel@telenet.be
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K-Ontmoetingsplaats Gent 

Bibliotheek: 
Mogelijkheid tot het ontlenen van boeken (Nederlands en Engels) en dvd’s na 
telefonische afspraak. De ontleningen zijn gratis. Aan nieuwe geïnteresseerden 
wordt wel een waarborg gevraagd.

Bijeenkomsten: 
Wij komen bijeen als vrienden en samen hebben we gesprekken over vragen vanuit 
het actuele dagelijkse leven, of we bespreken een gekozen tekst uit een toespraak 
of boek van Krishnamurti. Deze bijeenkomsten zullen doorgaan telkens op de 
tweede zondag van de maand van 10u30 tot 13u, in de zaal SAAM gelegen aan de 
Hagelandkaai 40 te 9000-Gent (ingang via poort) op 5 minuutjes van het Gentse 
Dampoortstation. Er wordt 7 € per persoon gevraagd als deelname in de huur van 
de zaal, koffie/thee inbegrepen. Eén week vooraf aan de bijeenkomsten wordt een 
uitnodiging gestuurd naar belangstellenden met een thema of een tekst als basis 
voor de dialoog. In verband met eventuele Corona maatregelen wordt gevraagd om 
ten laatste  op vrijdagavond voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail of sms te 
melden indien men wenst deel te nemen.

Contactpersoon in verband met de bijeenkomsten: Wim Opdam                                            
e-mailadres wim.opdam48@gmail.com – telefoon 0486 166 833


Data:  

      2021: 12 september – 10 oktober – 14 november – 12 december  
      2022: 9 januari – 13 februari – 13 maart – 10 april – 8 mei – 12 juni


Algemene info: Vicky Lesage                                                                                                   
e-mailadres: vicky.lesage@skynet.be                                                                                   
telefoon 09 223 70 67 of 0479 210 346

Inhoud:

‘Een totaal andere manier van leven’ (‘A wholly different way of living’) 

Krishnamurti in gesprek met professor Anderson - San Diego1974. 
Elke video is Nederlandstalig ondertiteld en kan afzonderlijk bekeken worden, 
ongeacht de volgorde in de reeks.

Aanmelden graag minstens 1 dag op voorhand via gsm 0472 34 83 93 (lieve 
leemans) of via mail: lieve.leemans@gmail.com


Plaats: Hove: Sterrenregen 2 appartement 6 – 2540 Hove

Trein: stoptrein Antwerpen-Mechelen (halte: Hove) 

Bus: vanaf Berchem station: Nr 91 (Kontich-Waarloos) of 92 (Berchem-Mortsel-
Kontich station), beiden 'halte Sterrenregen’. 

mailto:wim.opdam48@gmail.com
mailto:vicky.lesage@skynet.be
mailto:lieve.leemans@gmail.com
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Het louter ontwaren van ‘dat wat is’, betekent dat een eerste begin 
gemaakt wordt met de afbraak van de gewoonte van de geest  

om alles af te meten  
en met de afbraak van zijn grenzen en vaste sjablonen 

 en de dingen eenvoudig te zien zoals ze zijn.  
Dan ontdek je dat de geest die vrijheid  

ongewild, ongeweten  
kan leren kennen.  

Die gedaanteverwisseling van de geest, dat is de ware revolutie. 

Uit het boek: ‘Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?’ 

Dit infoblaadje wordt tweemaal per werkingsjaar 

uitgegeven door vrijwilligers.


Je krijgt het via e-mail toegezonden aan het begin van het nieuwe werkingsjaar 
in september en een herinneringsversie in december.


Je ontvangt uitsluitend informatie die verband houdt met het gedachtegoed van 
Krishnamurti. Occasioneel mag je ook andere interessante informatie 

verwachten over Nederlandstalige K-activiteiten of een herinneringsmail voor de 
K-activiteiten in Vlaanderen.


Ken je mensen die eveneens belangstelling hebben 

om deze info te ontvangen? 


Hun mailadres kan desgewenst opgenomen worden

in het electronisch adressenbestand.


Een mailtje naar een van de vrijwilligers (zie pagina 8) volstaat.




K-Ontmoetingsplaatsen voor Nederlandstaligen 

• Brugge: 
Joost De Wulf	 	 	 tel: +32 50 73 47 95 

	 	 	 	 e-mail: joost.de.wulf@protonmail.com

• Gent: 
Vicky Lesage	 	 	 tel: 0032-(0)9 223 70 67  

	 	 	 	 e-mail: vicky.lesage@skynet.be


• Antwerpen (Hove - Wilrijk): 

Lieve Leemans (Hove) 	 	 gsm: 0032-(0)472 34 83 93 

	 	 	 	 e-mail: lieve.leemans@gmail.com  
Jef De Smet (Wilrijk) 	 	 gsm : 0032-(0)493 68 88 34 

	 	 	 	 e-mail: jefdesmet.be@gmail.com


• Brussel (Beersel): 
Luc Vanderwinkel	 	 gsm: +32 (0) 477 79 36 01

	 	 	 	 e-mail: luc.vanderwinkel@telenet.be

K-Ontmoetingsplaats voor Franstaligen 

• Brussel (Beersel): 

Luc Vanderwinkel	 	 gsm: +32 (0) 477 79 36 01 

	 	 	 	 e-mail: luc.vanderwinkel@telenet.be


• Brussel (Sterrebeek): 
Mina Aloupi	 	 	 tel: 0032-(0)2 782 05 88  

	 	 	 	 e-mail: krishnamurti.belgique@gmail.com

	 	 	 	 of mina.aloupi@gmail.com 

Meer info: zie website: http://www.krishnamurti.be

In Brugge, Gent, Wilrijk en Hove

Contactgegevens: zie rubriek hieronder.


Wegens het overlijden van Dora Smeesters zal de bibliotheek, die in Hofstade 
stond, in de loop van 2021 in Hove opnieuw beschikbaar gesteld worden. Samen 
met vele andere vrijwilligers droeg Dora op haar manier haar steentje bij om het 

gedachtegoed van Krishnamurti levend en beschikbaar te houden.

Ontlenen van boeken, dvd’s en video’s
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Van het eerste begin af bestaat het vermogen iets te zien dat waar is – instinctief, 
zonder enige vorm van dwang, aanpassing of gelijkvormigheid. Wat ik hiermee 
tracht te tonen is, dat een gevoelige, onderzoekende geest, een geest die echt 
luistert, onmiddellijk de waarheid van iets kan waarnemen. Maar waarheid kan niet 
op iets ‘toegepast’ worden. Als je de waarheid ziet, werkt dat uit eigen beweging, 
zonder dat je er bewust moeite voor doet. 

Uit het boek: ‘Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?’

mailto:lieve.leemans@gmail.com
mailto:jefdesmet.be@gmail.com
mailto:luc.vanderwinkel@telenet.be
mailto:luc.vanderwinkel@telenet.be%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:krishnamurti.belgique@gmail.com
http://www.krishnamurti.be

