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ONLINE PRESENTATIE
 

Vrijdagochtend 23 september vindt er weer een online presentatie plaats. Dit keer door Bert de
Vos over (toenemend) geweld. 

'Geweld is van alle tijden en vindt overal ter wereld plaats. Vaak wordt hierop gereageerd met een
(gewelddadige) verdediging waardoor we in een spiraal van geweld terecht komen. 
In deze presentatie wil ik met jullie geinspireerd door wat Krishnamurti hierover heeft gezegd en
geschreven op onderzoek gaan naar de oorzaak van geweld dat weliswaar van alle tijden is,
maar naar het schijnt alleen maar aan het toenemen is. 
Op mijn 17e jaar las ik voor het eerst een boek van Krishnamurti. Het raakte mij meteen en
maakte een diepe indruk. Inmiddels ben ik 72 jaar, maar de teksten hebben mij nooit meer
losgelaten.' 

De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot ca. 12.00 uur. Bert zal een presentatie geven van
ongeveer een half uur tot drie kwartier, waarna er gelegenheid is tot dialoog in groepjes van
maximaal 4 personen. Als je wilt deelnemen kun je je aanmelden bij het secretariaat van de SKN



door een mail te sturen naar info@krishnamurti.nl. In verband met de planning hierbij graag even
aangeven of je wel of niet wilt deelnemen aan de aansluitende dialoog. 
Het maximum aantal deelnemers voor deze ochtend is 30. Na aanmelding krijg je een aantal
dagen van tevoren een link toegestuurd voor deze ZOOM bijeenkomst.

En om vast in de agenda te zetten: de laatste online presentatie van dit jaar wordt gegeven door
Martin van Kalmthout en gaat over 'Het zelf en zelfonderzoek.' Deze staat gepland voor
vrijdagochtend 25 november.

ONLINE DIALOOGGROEP
 

Sinds enkele maanden bestaat er een online dialooggroep. Deze is opgezet naar aanleiding van
gebleken interesse tijdens een aantal online presentaties. 
Ondanks het internationale karakter van de groep is de dialoog in het Nederlands. 
Verdere informatie is te vinden op onze website onder deze link:
https://www.krishnamurti.nl/activiteiten/agenda/49-online-dialoog-via-zoom/2022-08-15-14-00

INFORMATIEBORD NATUURMONUMENTEN OVER KRISHNAMURTI

Op het landgoed Eerde bij Ommen is vanaf nu bij het bankje dat we vorig jaar lieten plaatsen een
informatiebord van Natuurmonumenten over Krishnamurti te vinden. Behalve informatie over
Krishnamurti en zijn aanwezigheid in Ommen wordt het belang dat Krishnamurti hecht aan de relatie
met de natuur overgebracht.
Het bord is tot stand gekomen door samenwerking van Natuurmonumenten en de SKN.

ZIN, TIJD EN GELEGENHEID OM ...
 

te helpen met het digitaal monteren van filmfragmenten? 
Met enige regelmaat hebben we een filmfragment uit een langere opname nodig voor een
presentatie, onze website of Facebook. Mocht je hier enige ervaring mee hebben en lijkt het je
leuk om hiermee te helpen dan horen we graag van je. 
Je kunt hiervoor contact opnemen met Marianne Bellingwout via info@krishnamurti.nl, ook als je
er nog vragen over hebt.    



IN MEMORIAM HANS VINCENT
 

J. Krishnamurti   
'Self-knowledge is the beginning of wisdom'

Eind juni 2022 is Hans Vincent op 87-jarige leeftijd overleden.
De eerste keer dat ik Hans tegenkwam was in 1979 in Deventer, toen hij het initiatief nam om te
onderzoeken of het mogelijk was in Nederland een Krishnamurtischool op te richten. Dit initiatief,
waaraan een vaste groep zich voor vele jaren committeerde, mondde uiteindelijk niet uit in een
school maar wel in wat nu de Vereniging Leerproject is. In de begintijd werden jaarlijks een
zomerschool en weekenden georganiseerd waarbij leraren en jonge mensen betrokken waren
en geëxperimenteerd werd met verschillende vormen van onderwijs. Later werd het Leerprorject
meer een project voor volwassenen die het werk van Krishnamurti bestudeerden en wilden
ontdekken wat het in praktische zin in het dagelijks leven kon betekenen.
Ik herinner mij Hans ook als iemand die in de jaren 80 door het land trok om Krishnamurti op
video te laten horen en zien. Ik verbaasde mij over het geduld waarmee Hans dit keer op keer
deed.
Ik bewaar ook goede herinneringen aan de vele vergaderingen met Hans en zijn vrouw Rösli in
hun zomerhuisje in Beekbergen.
Hans was een man met ideeën over de wereldproblemen en had een grote maatschappelijke
betrokkenheid, daar is hij tot op hoge leeftijd mee bezig geweest.
Hans heeft zelf vele jaren naar Krishnamurti in levende lijve geluisterd en hem persoonlijk
gekend. Hij heeft een aantal boeken geschreven waarin het werk van Krishnamurti doorklinkt:
'Ons wereldbeeld en het integrale denken: op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en
wetenschap' (H. R. Vincent, 2000) en 'Zelfkennis als educatief beginsel' (H. R. Vincent en F. R. M.
Picard, 1989).
Hans Vincent was jaren secretaris van de stichting Krishnamurti Nederland en van de Erasmus
Liga, een Nederlandse organisatie verbonden aan de Club van Rome.  
Uiteindelijk leed hij aan de ziekte van Parkinson, een ziekte die hij geduldig verdroeg tot het
einde.

Marina Kuyper
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