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“Dus, indien we echt oorlogen willen stoppen, 
indien we echt een einde willen maken aan de 
conflicten in de maatschappij, dan is het 
onontbeerlijk in te zien dat je niet liefhebt. 

Je kan naar een tempel gaan en bloemen offeren 
aan bepaalde standbeelden, maar dat zal jouw 
hart deze buitengewone kwaliteit van medeleven 
en liefde, niet geven … die enkel tot stand komt 
als de geest rust kent en geen hebzucht of 
jaloezie. 

Als je besef hebt van het feit dat je geen liefde 
hebt, en er niet van wegloopt door er een uitleg 
voor te zoeken of er de oorzaak van te vinden, dan 
brengt dit eerlijk besef iets teweeg. Het brengt 
vriendelijkheid, een gevoel voor medeleven 
teweeg.  

Dan ontstaat de mogelijkheid om een wereld te 
scheppen die helemaal verschilt van dit chaotisch 
en gewelddadig bestaan dat wij nu ‘leven’ 
noemen.“ 

Uit: De openbare toespraak  in Bombay  
18 Maart 1956
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‘Als meditatie los staat van het leven, heeft mediteren geen enkele zin. 
Dan is het louter een vlucht voor het leven, een vlucht voor al onze 
beproevingen en narigheden, voor ons leed en onze verwarring, en 

daarom niet waard je er ook maar één ogenblik mee in te laten.’ 

Uit: Een totaal andere manier van leven.

Praktische info rond de 
Nederlandstalige 
activiteiten in België, 
najaar 2018 - 	
voorjaar 2019.


Activiteiten in de 
Ontmoetingsplaatsen 
Gent, Brugge en Hove: 
blz 3 - 5


Contactgegevens: 

blz 8


K-Centre, Brockwood Park

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 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 Nederlandse website vind je alle Nederlandstalige activiteiten 
terug. 

In 2019 zal voor de 3de keer een meerdaagse Nederlandstalige ‘Dutch 
Retreat’ georganiseerd worden. Meer informatie hierover vind je later op de 
website. http://www.krishnamurti.nl 


Nog in Nederland bestaat de ‘Vereniging Leerproject’ die Nederlandstalige 
weekends en een jaarlijkse Zomerweek organiseert: 

http://www.krishnamurtileerproject.nl
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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:  
Deze zullen doorgaan iedere tweede zondag van de maand van 10u30 tot 
13u, in het Convent 47 van het Groot Begijnhof in 9040 Sint-Amandsberg, 
gelegen in de Engelbert van Arenbergstraat, op 10 minuutjes loopafstand 
van het Gentse Dampoortstation. Er zal 4 € per persoon gevraagd worden als 
deelname in de verwarming en het onderhoud. De prijs van warme of koude 
dranken bedraagt 1 € per consumptie.)


Data: 
2018: 9 september – 14 oktober – 11 november – 9 december  

2019: 13 januari – 10 februari – 10 maart – 14 april – 12 mei - 9 juni 

Wij komen bijeen als vrienden en samen hebben we gesprekken in de geest

van de Teachings over vragen vanuit het actuele dagelijkse leven. Of we 
bespreken een  gekozen tekst uit een toespraak of boek van Krishnamurti.


Vicky Lesage 

tel: 09 223 70 67 - gsm: 0479 210 346

e-mail: vicky.lesage@skynet.be


K-Ontmoetingsplaatsen Hove, Wilrijk, Hofstade 

Bibliotheek:  
Zowel in Wilrijk als in Hofstade (volledige bibliotheek) is het mogelijk boeken 
en dvd’s te ontlenen na telefonische afspraak.


Wilrijk: Jef De Smet, gsm 0493 68 88 34   

e-mail: jefdesmet.be@gmail.com

Hofstade: via Lieve Leemans, gsm: 0472 34 83 93


Bijeenkomsten met videovertoning:  
Eénmaal per maand vanaf 10.30u.

Drie zondagen in het najaar 2018 en drie zondagen in het voorjaar 2019.
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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:


“Waarover gaan we deze morgen discussiëren? Het woord discussie is niet 
het juiste woord, het is eerder een dialoog. Meningen zullen ons nergens 
brengen, en onszelf overgeven aan een spel van pure intellectuele 
schranderheid zal zeer weinig te betekenen hebben, omdat de waarheid niet 
zal gevonden worden door het uitwisselen van meningen of ideeën. Dus, 
indien we samen een diepgaand gesprek willen voeren over gelijk welk 
probleem, dan moet dit gebeuren op een niveau dat noch intellectueel, noch 
emotioneel, noch sentimenteel is" 
San Diego, 7 april 1970.

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!


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.


Joost De Wulf

gsm: 0486 27 88 09 

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


J. Krishnamurti   Infoblad 2018 - 2019  blz 3

mailto:vicky.lesage@skynet.be
mailto:jefdesmet.be@gamil.com
mailto:vicky.lesage@skynet.be
mailto:jefdesmet.be@gamil.com
mailto:joost.de.wulf@protonmail.com
mailto:joost.de.wulf@protonmail.com


J. Krishnamurti   Infoblad 2018 - 2019  blz  5

Graag, indien mogelijk minstens 1 dag op voorhand laten weten of je komt.

Je kan dit doen via gsm 0472/34 83 93 (lieve leemans) 

of via mail: lieve.leemans@gmail.com


Plaats: 

Hove: Sterrenregen 2 appartement 6 – 2540 Hove

Trein: trein Antwerpen/Brussel met stoptrein Antwerpen tot Mechelen (halte 
in Hove). 

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


Data:  
Najaar 2018 (drie zondagen):  

16 september – 21 oktober – NIET in november – 16 december 
Voorjaar 2019 (drie zondagen):  

27 januari – 24 februari – 24 maart 

Verloop van de activiteit:

Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 10.30u.

Vanaf 11.00 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 
video.

Koffie en thee wordt voorzien. Wie wat langer wil blijven kan een pick-nick 
meebrengen. Een vrije bijdrage is welkom. Einde ten laatste 17.00 uur.


Inhoud:

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

Krishnamurti in gesprek met professor Anderson - San Diego1974.


Deze 18 gesprekken van Professo Anderson met Krishnamurti kunnen een 
inspiratiebron zijn om het gedachtengoed van Krishnamurti beter te leren 
kennen of door uitwisseling achteraf zijn benadering te onderzoeken voor 
zichzelf.


Elke video is Nederlandstalig ondertiteld en kan afzonderlijk bekeken 
worden, ongeacht de volgorde in de reeks. Iedere conversatie vertrekt vanuit 
een vraagstelling. 

De aanwezigen kiezen een thema uit de reeks.

Het is ook mogelijk zelf een thema aan te brengen of samen een tekst te 
lezen.
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Vraagsteller: 

Waarom huilen we en wat is verdriet? 
Krishnamurti : 

Een kleine jongen wil weten waarom we huilen en wat verdriet is. 
Wanneer huil je? Je huilt als iemand je speelgoed afpakt, of als je je 
pijn doet, of als je niet wint bij het spel, of als je leraar of je ouders je 
een standje geven, of als je van iemand een klap krijgt. Als je ouder 
wordt zul je steeds minder huilen, want je hardt jezelf tegen het leven. 
Heel weinigen van ons huilen nog als we ouder zijn, want we zijn die 
bijzondere gevoeligheid uit onze kindertijd kwijt. Maar verdriet is iets 
dat veel dieper ligt. Zie je, er is zoiets als geen inzicht hebben. Als je 
geen inzicht hebt, heb je verdriet. Als je geest de barrières niet 
doorbreekt die hij zelf heeft opgeworpen, voel je je ellendig. 

Uit het boek; ‘Denk daar eens over na’ –‘Think on these Things’


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 via post ontvangt. Wie 
wenst kan ook op afspraak de school gaan bezoeken.


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


Krishnamurti Brockwood Park School
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In Brugge, Gent, Wilrijk en Hofstade (volledige bibliotheek).

Contactgegevens: zie rubriek hieronder.

Ontlenen van boeken, dvd’s en video’s

K-Ontmoetingsplaatsen voor Nederlandstaligen 

• Brugge:

Joost De Wulf		 gsm 0032-(0)486 27 88 09  

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

• Gent:

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

	 	 	 e-mail: vicky.lesage@skynet.be

• Hove en Wilrijk (Antwerpen): 

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

	 	 	 e-mail: lieve.leemans@gmail.com


K-Ontmoetingsplaats voor Franstaligen 

• Sterrebeek, Normandylaan 9:

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

	 	 	 e-mail: krishnamurti.belgique@gmail.com

	 	 	 of mina.aloupi@gmail.com 

activiteiten en meer info: zie website: http://www.krishnamurti.be
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Het ‘mezelf’ … is niet tastbaar als een boomstronk. 
Het is een beweging, het is iets levends. De ene dag is het hartstochtelijk 
en wellustig, de andere dag is het vermoeid en zegt: “laat me met rust”. 

Het is iets dat voortdurend beweegt en in actie is.  
En hoe kan nu de beweging zich in een ander soort bewegen omzetten 

zonder geweld te gebruiken? 

Uit het boek:  ‘Het ‘ik’ als geweld’.  
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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 
gedachtengoed 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.
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