
Feestelijke boekpresentatie  

Afgelopen zondag 10 februari 

vond in de prachtige gemeentezaal 

van de Rafaëlkerk te Zeist de 

boekpresentatie plaats van het 

nieuwe boek over De kringloop 

van het jaar. Het was een feestelij-

ke gebeurtenis, waarbij tot onze 

grote verrassing zo’n 65 mensen 

aanwezig waren. Na een muzikale 

inleiding bood uitgever Ton Jansen 

Juul van der Stok en Jelle van der 

Schuit het eerste exemplaar van 

het nieuwe boek aan. Vervolgens 

vertelde Juul van der Stok op 

openhartige wijze over haar erva-

ringen met dit boek, waar ze met 

haar 4 vriendinnen uit de jaarfees-

tengroep Het Zonnejaar jarenlang 

intensief mee heeft gewerkt. Aan-

sluitend ging vertaler Jelle van der 

Schuit nader op de kringloop van 

het jaar in, met name op de rol van 

de muziek. Nadat ten slotte de pia-

nosonate van Prokofieff nogmaals 

had geklonken was er ruim tijd 

voor ontmoeting en gesprek, onder 

het genot van een drankje en een 

hapje. Een mooi ingerichte boe-

kentafel maakte zichtbaar welke 

uitgaven de afgelopen jaren alle-

maal bij Perun zijn verschenen. Zo 

werd de ‘doop’ van het nieuwe 

boek een  feestelijke  gebeurtenis, 

zo’n bijzonder boek waardig. 

Terugtreden Prokofieff 

Afgelopen week heeft Sergej Pro-

kofieff via een openbare brief zijn 

terugtreden als lid van het bestuur 

van de Algemene Antroposofische 

Vereniging bekendgemaakt. Van-

wege zijn verslechterende gezond-

heid kan hij deze functie op het 

moment niet uitoefenen. Behalve 

het werk aan twee nieuwe boeken 

moet hij ook van alle andere activi-

teiten afzien. Zie voor de tekst van 

de brief: www.perunboeken.nl / 

brief Prokofieff (nederlands); 

www.goetheanum.org/Brief-Sergej

-Prokofieff.5608.0.html (duits). 

Nieuwe uitgaven 

Na het verschijnen van het grote 

boek over De kringloop van het 

jaar zit Perun weer vol nieuwe 

plannen. Als eerste zal een vertaling 

verschijnen van de voordracht over 

het geheim van het Ik, die Sergej 

Prokofieff in 2011 op het grote con-

gres in Bologna heeft gehouden. Op 

dit congres werd zowel de 150ste  

geboortedag van Rudolf Steiner 

herdacht, alsook de voordracht die 

hij 100 jaar eerder, in 1911, op het 

Vierde Internationale Congres voor 

Filosofie hield. Onder de titel Het 

gespiegelde Ik is bij uitgeverij Pen-

tagon recentelijk een vertaling van 

deze voordracht verschenen. 

In zijn boekje gaat Sergej Proko-

fieff nader op de inhoud van Rudolf 

Steiners voordracht uit 1911 in en 

brengt hij deze in verband met 

diens inwijdingsweg. Naar ver-

wachting zal dit nieuwe boekje 

(circa 64 pag.) nog deze zomer  

verschijnen. 

Verder is in overleg met Sergej 

Prokofieff besloten de komende 

jaren een drietal van zijn recent 

verschenen boeken uit te brengen. 

Dit betreft zijn boeken over het 

mysterie van de Opstanding, de 

verschijning van Christus in het 

etherische en over de houten beel-

dengroep De Mensheidsrepresen-

tant. Naar verwachting zal de verta-

ling van de eerste van deze drie 

uitgaven in de loop van 2014 ver-

schijnen. 

Perun Boeken, Bergen op Zoom 
T: 0164 25 37 21  E:perunboeken@kpnplanet.nl  www.perunboeken.nl 

 
 

Ook tweede druk van De 12 Hei-

lige Nachten nu uitverkocht! 
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De eerstkomende Nieuwsbrief verschijnt rond april-mei. Bijdragen, bijvoorbeeld een reactie op het nieuwe boek of 
de boekpresentatie, zijn van harte welkom. 

Jelle van der Schuit en Juul van der Stok 
nemen het eerste exemplaar van het 

nieuwe boek in ontvangst 

Gedicht van de maand 
 

Uit 
Winternacht 
Stijgt  
Omhoog 
Wat aarde 
Bereidde 
Aan nieuwe levenskracht 
 

Vol vreugde 
Zoekt 
Uit diepten  
Het levende werken 
Der aardewezens 
Het rakende licht 
Van de aardehuid 
 

Wat in stilte 
Onder witte sneeuw 
Bewegend 
Zich voorbereidde 
Doorweeft 
Met voorjaarsvreugde 
Het prille 
Nieuwbegin 
 

Uit diepten 
Neem ik 
Krachtig levenszaad 
Bewogen 
In mijn zielegrond 
 

Kiemkracht 
Wordt 
Tot heilkracht 
In het mensenhart 
Gesterkt 
Door levensvoeding 
 

Vol mildheid 
Beweeg ik 
Wat Gabriël 
Mij schonk 
 

Uit: Theo van Leeuwen, Rafaël  spreekt 
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