
 Van de redactie 

Het einde van het jaar nadert en 

dat nodigt uit tot een terugblik en 

bezinning. En natuurlijk ook tot 

een vooruitblik.Wat heeft 2013 

Perun allemaal gebracht? En hoe 

zien de plannen voor 2014 eruit? 

Hopelijk hebt u ondanks de kerst-

drukte toch tijd om hier even bij 

stil te staan. Wij wensen iedereen 

in ieder geval heel goede kerstda-

gen en een inspirerend Nieuwjaar! 

Perun Boeken, Bergen op Zoom 
T: 0164 25 37 21  E:perunboeken@kpnplanet.nl  www.perunboeken.nl 
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De eerstkomende Nieuwsbrief verschijnt rond maart 2014. Bijdragen zijn van harte welkom. 

Gedicht van de maand 
 

Al zijn we eeuwig aan niet-aardse 
stranden 
Met ketenen onzichtbaar vastgelegd, 
Toch moeten wij volbrengen, zelf in 
banden, 
De taak ons door de goden aange-
zegd. 
 
Al wat gewend is hoger macht te 
eren 
Maakt zich met eigen krachten los 
daarvan, 
En schuilend in de zieloze materie 
Brandt overal de goddelijke vlam. 
 

Vladimir Solovjov (1875) 
Vertaling: Frans-Joseph van Agt 

Veel beweging in 2013 

Het jaar 2013 kan in de geschiede-

nis van Perun Boeken met recht 

een bewogen jaar worden ge-

noemd. Wat is er al niet gebeurd in 

dit jaar?! Eerst verscheen, na ja-

renlange voorbereiding, begin dit 

jaar het grote boek over De kring-

loop van het jaar, met de geslaag-

de boekpresentatie op 10 februari 

in de Rafaëlkerk te Zeist, in de 

loop van april gevolgd door het 

kleine boekje over Het geheim van 

het Ik, over de voordracht die Ru-

dolf Steiner in 1911 in Bologna 

heeft gehouden.. Weer enkele 

Nieuwe uitgaven in 2014 

Het nieuwe jaar zal wederom in 

het teken van enkele belangrijke 

uitgaven staan, alle op christolo-

gisch gebied.  Als eerste zal ver-

moedelijk dit voorjaar de vertaling 

verschijnen van Prokofieffs boek 

over Het mysterie van de opstan-

ding, hopelijk niet al te lang daarna 

gevolgd door zijn boek over De 

verschijning van de etherische 

Christus. Op dit moment wordt 

nog hard aan de vertaling van bei-

de boeken gewerkt. In de komende 

Nieuwsbrief hopen wij u hier meer 

over te kunnen vertellen. U kunt 

ook op de website van Perun kij-

ken. Een derde uitgave die op sta-

pel staat is Prokofieffs boek over 

Rudolf Steiners houten beel-

dengroep De Mensheidsrepresen-

Sergej Prokofieff 60 jaar! 

Begin 2014 zal het 60 jaar geleden 

zijn dat Sergej Prokofieff geboren 

werd, op het moment dat Stalins 

heerschappij in Rusland net ten 

einde was en er onder Chroetsjev 

een nieuw tijdperk van (kortston-

dige) dooi daagde. Uiteraard willen 

wij dit heuglijke feit niet zo maar 

voorbij laten gaan. Op het moment 

dat u deze Nieuwsbrief ontvangt is 

inmiddels een welgemeende felici-

tatie en tegelijk steunbetuiging van 

een groep toegewijde vrienden 

naar hem onderweg. Vanaf medio 

januari zal de tekst van deze felici-

tatiebrief op de website van Perun 

te lezen zijn. Op de dag zelf willen 

wij Sergej Prokofieff met een 

‘bloemengroet’ onze grote vriend-

schap en dankbaarheid tonen. Ook 

langs deze weg willen wij hem 

alle goeds en veel kracht en moed 

voor de toekomst wensen! Vol-

gens de laatste berichten, die al 

weer van enige tijd terug dateren, 

gaat het hem gelukkig ‘naar om-

standigheden redelijk wel’. 

Lees verder op pagina 2 

Mededeling 

Er is veel vraag naar het boek over 

De twaalf heilige nachten. Helaas 

is dit thans uitverkocht en is er 

voor de komende tijd geen herdruk 

voorzien. Wie het toch wil lezen, 

kan hiervoor bij bibliotheken te-

recht, of proberen het tweedehands 

aan te schaffen of te lenen. Kopië-

ren van het boek is om verschillen-

de redenen niet toegestaan! 

maanden later, begin juli, was het 

de beurt aan het boekje Tijdreizen, 

over de omstreden werken van Ju-

dith von Halle, een publicatie die 

Prokofieff niet door iedereen in 

dank is afgenomen, maar door an-

deren juist zeer wordt gewaardeerd. 

Het laatste woord hierover is beslist 

nog niet gezegd! 

Na al deze drukte werd het wat stil 

rond Perun, naar buiten toe althans. 

Binnenskamers wordt op dit mo-

ment al weer hard gewerkt aan 

nieuwe uitgaven (zie ‘2014’). 

Ook op ander gebied was er bij 

Perun veel beweging: de in 2012 

opgerichte Vriendenkring kreeg 

meer en meer gestalte, wat in som-

mige gevallen een grote hulp was. 

Verder wordt de uitgeverij sinds 

begin dit jaar ondersteund door een 

Bestuurskring, die Perun met raad 

en daad ter zijde staat. Mede hier-

door was o.a. de grote boekpresen-

tatie mogelijk, kreeg de Nieuws-

brief een nieuw jasje en kwam er na 

jaren uitstel eindelijk een nieuwe, 

bijgewerkte folder. Bij dezen ieder-

een heel hartelijk dank gezegd voor 

al deze geweldige hulp! 

tant. Deze uitgave wordt in 2015 

verwacht. Andere uitgaven zijn op 

dit moment niet voorzien. Gezien 

de vele bemoedigende reacties van 

lezers in 2013 en gezien de innerlij-

ke kracht die in de antroposofie en 

in de boeken van Sergej Prokofieff 

leeft, ziet Perun de toekomst in 

2014 met vertrouwen tegemoet. 




