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Na lange tijd dan eindelijk weer een nieuwsbrief van Perun Boeken,
op de valreep van het jaar zogezegd. We hebben in de tussentijd niet
stilgezeten. Vooral door het overlijden van Sergej Prokofieff eind juli
kwam er veel werk op Perun af. Zo is er op verzoek van het belgische
ledenblad een herdenkingsartikel over hem geschreven, dat begin
oktober in Antroposofie Vandaag is verschenen. Hieruit is ook een
klein boekje over Sergej Prokofieff voortgekomen, waarin getracht
wordt een globaal beeld van zijn leven en werk te schetsen. Als het
goed is, rolt dit boekje, dat de titel draagt Op de bres voor de waarheid, aanstaande donderdag van de drukpersen. Tussen al deze drukke werkzaamheden is dan ook nog de vertaling verschenen van Prokofieffs prachtige kleine boekje Wat is antroposofie? Echt een pareltje,
zeker ook door de mooie vertaling van Sari van Panhuys! Al met al is
er in de donkere wintermaanden dus meer dan genoeg te lezen. Perun wenst u een goede en gezegende Kersttijd en – al lijkt dat nu wat
voorbarig – ook alvast een goed begin van het nieuwe jaar!
Boek over Sergej Prokofieff!
Toen op verzoek van het belgische ledenblad Antroposofie Vandaag een artikel over Sergej Prokofieff werd geschreven, bleek
er zoveel over hem te vertellen,
dat de beschikbare ruimte verre
overschreden werd. In plaats van
de zo ontstane tekst weg te
doen, is besloten hiervan een
klein boekje te maken, zodat ook
mensen die Sergej Prokofieff
niet persoonlijk hebben gekend
of weinig van hem weten zich
een beeld van deze zo bijzondere persoonlijkheid kunnen vormen.

Op het dek van de ‘Fridtjof’
Ik zei zacht nog de naam van een enkele
mens
Bij de vallende ster aan de hemel;
Tot een wens kwam ik niet, ’t is te laat
voor een wens,
Alles, vreugde en pijn, is verdwenen.
Lang verzonk reeds de kust en alom ziet
het oog
Diepe zeeën in eenzaamheid wachten.
In de eenzame ziel is ’t zo open en hoog
Als rondom mij, en vóór mij, en achter.

Vladimir Solovjov (1853-1900)
Vert. : F.-J. van Agt
Onder de titel Op de bres voor de
waarheid wordt in deze uitgave
een korte schets van Prokofieffs
leven gegeven, aangevuld met
enkele persoonlijke herinneringen van de schrijver plus een
beschouwing over de betekenis
van Prokofieffs werk. Verder is
ook de herdenkingsrede van Prokofieffs ’wapenbroeder’ Peter
Selg opgenomen, plus diverse
bijlagen, waaronder twee verslagen van Prokofieffs uitvaart en
een overzicht van zijn werken en
van de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven. Naast een zo
lees verder op pagina 2

Lezingen over het Mysterie van de Opstanding
Binnenkort zal het niet alleen mogelijk zijn om Sergej Prokofieffs boek Het mysterie van de Opstanding te
lezen, maar ook om te horen wat hij hierin over de Opstanding en de gebeurtenissen daaromheen zegt. Dit
in het kader van Rudolf Steiners oproep om de geesteswetenschappelijke inzichten vooral ‘van mond tot
oor’ te laten klinken (GA 240, 20.7.1924). Komend voorjaar zullen door vertaler Ton Jansen namelijk in de
paastijd twee lezingen over dit onderwerp worden gehouden, respectievelijk in de Rafaëlkerk te Zeist en in
het studiecentrum te Zoetermeer. Nadere bijzonderheden over de data, het precieze onderwerp, etc. zullen in de eerstkomende nieuwsbrief worden meegedeeld. Wel is al bekend dat bij de lezing in het studiecentrum in Zoetermeer de door Sergej Prokofieff beschreven gebeurtenissen op Stille Zaterdag een belangrijke plaats in zullen nemen.

De eerstkomende Nieuwsbrief verschijnt rond februari 2015. Bijdragen zijn van harte welkom.
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Vervolg van pagina 1: ‘Boek over Sergej Prokofieff’
objectief mogelijke beschrijving van Sergej Prokofieff als mens en als geesteswetenschapper wil dit boek
dat met veel liefde werd geschreven tevens een eerbetoon aan deze zo uitzonderlijke mens zijn.
Boekgegevens:
Ton Jansen / Peter Selg, Op de bres voor de waarheid / Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff .
Paperback (gen.), 160 pag., € 16,50
ISBN 978-90-76921-31-0
Boekje ‘Wat is antroposofie?’ verschenen
Mede dankzij de belangeloze inzet van vertaalster Sari van PanhuysWagensveld kon tussen alle bedrijven door ook nog het boekje Wat is
antroposofie? verschijnen. Klein, maar fijn, dat is bij uitstek van toepassing op dit bijzondere werkje, dat Sergej Prokofieff al in 2004
schreef. Op zijn speciaal verzoek verschijnt het nu ook in een nederlandse vertaling. In dit boekje zet Sergej Prokofieff in vijf korte, zeer
compacte hoofdstukken uiteen wat zijns inziens de essentie van de
antroposofie is. Anders dan andere auteurs die ook over dit onderwerp schreven, legt Sergej Prokofieff vooral de nadruk op de christologische kern van de antroposofie. Daarbij laat hij zien hoe de antroposofie in feite een opstandingswetenschap is, die haar wortels direct
in het Mysterie van Golgotha heeft. Dankzij het feit dat hij rond de
overgang van de 19de naar de 20ste eeuw, na een tijd van zware innerlijke beproevingen, in de geest voor het Mysterie van Golgotha
heeft gestaan, kon Rudolf Steiner deze wetenschap, en daarmee de
weg naar de geestelijke wereld, voor alle mensen van onze tijd ontsluiten.
Boekgegevens:
Sergej O. Prokofieff, Wat is antroposofie?
Paperback (gen.), 48 pag., € 9,50

Mededeling
ISBN 978-90-76921-30-3

Vernieuwing website
Na een lange tijd van voorbereiding lijkt er nu eindelijk schot te komen in de hoognodige vernieuwing van de website. Nadat eerst het
logo een opfrisbeurt heeft ondergaan is het nu de beurt aan de website zelf. Als het goed is, komt dezer dagen een eerste proef-ontwerp
gereed, dat als basis voor de nieuwe website moet gaan dienen. Vervolgens zullen dan alle webpagina’s één voor één moeten worden
aangepast, wat nog een heel karwei zal zijn. We hopen dat een en
ander voorspoedig zal verlopen en dat we u in de eerstkomende
nieuwsbrief trots mee kunnen delen dat de website in de lucht is. We
houden u op de hoogte.

Nieuwe uitgaven
Temidden van alle drukte is door vertaler Jelle van der Schuit de afgelopen maanden in stilte hard gewerkt aan de vertaling van Sergej Prokofieffs boek De verschijning van de etherische Christus. Geesteswetenschappelijke aspecten van de etherische Wederkomst. Naar verwachting zal deze nieuwe belangrijke christologische uitgave in het voorjaar van 2015 kunnen verschijnen.
Boekgegevens: gebonden uitgave, ca. 200 pag.; prijs ca. € 25.

In verband met sterk gestegen
portokosten heeft Perun zich
helaas genoodzaakt gezien de
eigen bijdrage in de verzendkosten te verhogen. Met ingang van
1 december a.s. zal voor bestellingen onder de € 20 een bijdrage
in de verzendkosten van € 2 in
rekening worden gebracht. Boven dit bedrag komen de portokosten voor rekening van Perun.
Dit geldt alleen voor verzendingen binnen Nederland. Voor verzendingen naar het buitenland
worden de volledige verzendkosten doorberekend. Dit is ook het
geval bij afgeprijsde boeken.
In het algemeen kunt u Perun en
het antroposofische boek steunen door uw boeken via de aangesloten antroposofische boekwinkels te betrekken.
Voor de adressen:
zie www.perunboeken.nl.

