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Aandacht voor Krishnamurti op tv

De afgelopen maanden is drie keer op televisie aandacht besteed aan Krishnamurti.

In De Boeddhistische Blik , in de serie  Ik kan de wereld veranderen, Aflevering 4 van 1 oktober 
2020 ontdekt Jan Bor hoopvolle ontwikkelingen voor de grote problemen waar we voor staan. 
Zelfkennis geeft de kans tot innerlijke revolutie. Jan Bor laat o.a. een fragment zien waarin 
Krishnamurti in gesprek is met natuurkundige David Bohm. Ook worden het Studiecentrum in 
Brockwood en het landgoed Eerde bezocht.

In de serie Iedereen Verlicht van 18 oktober 2020 komt de duurzaam ondernemer Tom van de 
Beek van de ecologische woonwijk Schoonschip aan het woord. Hij is geïnspireerd door 
Krishnamurti en neemt de programmamaker mee naar Ommen waar hij zijn jeugd doorbracht .

In de aflevering Iedereen Verlicht van 22 november 2020 is aandacht voor de dialooggroepen en 
neemt de programmapresentator Narsingh  Balwantsingh deel aan een dialooggroep in 
Groesbeek. Ook wandelt Narsingh over landgoed Eerde met Siem van Eeten die hem het verhaal 
van de Sterkampen vertelt, met historisch filmmateriaal.

Alle afleveringen kunt u nog terugkijken via NPOstart. De afleveringen gaan niet uitsluitend over 
Krishnamurti;  er komen ook andere onderwerpen aan bod. De uitzending van 22 november is ook 
te bekijken via: https://www.ntr.nl/Iedereen-Verlicht/273 

https://www.ntr.nl/Iedereen-Verlicht/273


Landelijke Onderwijsdag
Op 30 oktober 2021 organiseert de SKN een grote Onderwijsdag in De Poort, Biesseltsebaan 34 in 
Groesbeek met als thema:

ONDERWIJS IN EEN CHAOTISCHE WERELD Inzichten van Krishnamurti voor onderwijs en opvoeding

De sprekers voor het plenaire ochtenddeel zijn:

 Toon Zweers ,voormalig directeur Brockwood Park School en leraar Engels en geschiedenis    

Thema: Het unieke en urgente van Krishnamurti onderwijs

en 

Dolf de Groot , docent aan de Brockwood Park School 

Thema: De rol van onderwijs in het licht van de huidige wereldproblemen 

Er wordt een korte film van Brockwood Park school vertoond en er zijn meerdere informatiestands.

Na de lunch wordt  in twee rondes keuze uit vijf verschillende workshops geboden.

De dag wordt afgesloten met een borrel en er kan, in dien men wel, nog worden gedineerd.

Het uitgebreide programmaoverzicht en informatie  over de toegangsprijs en wijze van aanmelden en 
betalen volgen komend jaar.

OVERIGE INITIATIEVEN 

Oproep aan mensen werkzaam in het onderwijs of daarbij indirect betrokken

Op initiatief van Rob Verhagen en Toon Zweers heeft er inmiddels een eerste dialoog plaatsgevonden over 
hoe we het gedachtegoed van Krishnamurti in onze lespraktijk mee kunnen nemen.

Er is een volgende bijeenkomst gepland, over de vraag hoe je het ontwaken van intelligentie samen kunt 



laten gaan met het verwerven van kennis. We gaan proberen daar heel praktisch over na te denken, om zo 
met suggesties te komen die je in de les toe kunt passen, op een manier die onderwijskundig goed is 
onderbouwd.

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op zondag 13 december in Rosmalen, van 10.30 tot 14.00. 
Voor wie mee wil lunchen (vegetarisch) is het 15 euro, anders is het gratis. We houden ons aan de landelijke 
corona richtlijnen van anderhalve meter afstand en komen niet als we besmet kunnen zijn.

Ben je direct of indirect in het onderwijs werkzaam en geïnteresseerd mee te doen, neem dan contact op 
met Rob:  zecatre@gmail.com

Colofon

De Nieuwsbrief (digitaal) wordt op verzoek periodiek (gratis) aan belangstellenden toegezonden.  

Wanneer u tevens ons blad In Feite wilt ontvangen, gelieve uw adresgegevens aan ons door te geven. Voor 
alleen de Nieuwsbrief is uw emailadres voldoende.

Tip: In de digitale Nieuwsbrief kunt u doorlinken!
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