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De eerstkomende Nieuwsbrief verschijnt rond november 2014. Bijdragen zijn van harte welkom. 

Beste vrienden, 

Zaterdag 26 juli bereikte ons het 
droevige bericht dat Sergej Pro-
kofieff diezelfde dag, in de nacht 
van vrijdag op zaterdag, is over-
leden. Hierom ontvangt u een 
wat andere nieuwsbrief dan u 
gewend bent: deze zal voor een 
groot deel in het teken van Pro-
kofieffs overlijden staan. Verder 
natuurlijk zoals gewoonlijk 
nieuws over nieuwe uitgaven, 
enz. 

Ton Jansen 

EDN  ICM  PSSR 

Sergej Olegovitch Prokofieff 

* 16. Januar 1954 – † 26. Juli 2014 

Nach einem unermüdlich tätigen Leben für die An-
throposophie und Rudolf Steiner ist Sergej Proko-
fieff nach dreijähriger schwerer Krankheit über die 

Schwelle in die geistige Welt gegangen. 

Aufbahrung 
Dienstag, 29. Juli von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

im Saal der Schreinerei des Goetheanum 

Bestattungsfeier 
Dienstag, 29. Juli um 14 Uhr 

im Saal der Schreinerei des Goetheanum 

Astrid Prokofieff 
Dorneckstrasse 85, CH–4143 Dornach 

Auf Wunsch von Sergej Prokofieff kann anstelle von Blumen eine 
Spende an die Anthroposophische Gesellschaft in Russland überwiesen 
werden. - Bankverbindung:  A.G. in Russland  Niederl. BRD  
GLS Gemeinschaftsbank e.G.,  D - 70188 Stuttgart - Verwendungs-
zweck: A.G. in Russland | Sergej Prokofieff  
IBAN DE29 4306 0967 0079 9799 00 | SWIFT GENO DEM 1GLS 

Und wenn wir alle untreu werden, 
So bleib ich Dir doch treu, 
Daß Dankbarkeit auf Erden 
Nicht ausgestorben sei 

Novalis (1772-1801) 

Uitvaart Sergej Prokofieff 

Dinsdagmiddag 29 juli j.l. vond in Dornach in de Schreinerei bij het 
Goetheanum de uitvaartplechtigheid van Sergej Prokofieff plaats. 
Onder de aanwezigen bevond zich ook Jaap Sijmons, de nieuwe voor-
zitter van de AViN. Hij maakte van deze gebeurtenis een zeer bijzon-
der verslag, dat in het septembernummer van Motief zal verschijnen. 
Het is ook te lezen op de website van de AViN: www.antroposofie.nl, 
kopje ‘Verenigingsnieuws’. 
Daags na de uitvaart verscheen op de website van de antroposofi-
sche nieuwsdienst NNA (News Network Anthroposophy) eveneens 
een verslag van de uitvaartplechtigheid van Sergej Prokofieff, van ...  

lees verder op pagina 2 

Mysterie van de Opstanding 
verschenen! 

Na een lange periode van voor-
bereiding is deze zomer eindelijk 
Sergej Prokofieffs belangrijke 
boek over het Mysterie van de 
Opstanding verschenen. Zoals in 
de vorige Nieuwsbrief No. 7 van 
mei 2014 te lezen valt, kan dit 
werk ‘onmisbaar’ worden ge-
noemd voor iedereen die tot ... 

lees verder op pagina 2 



Nieuwsbrief Perun Boeken 
Boeken op het gebied van antroposofie, christologie, filosofie en geschiedenis

№
. 8

 
Au

gu
st

us
 2

01
4 

Dank! Welkom! 

Dankzij de actie ’Werf een abon-
nee’ in de vorige Nieuwsbrief 
hebben wij verschillende nieuwe 
abonnees op de Nieuwsbrief 
kunnen noteren. Iedereen veel 
dank hiervoor! De  nieuwe …           

lees verder op pagina 3 

Nieuwe uitgave: ‘Wat is antroposofie?’ 

Zoals reeds in de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd, is voor de 
nabije toekomst een hele reeks vertalingen van het werk van Sergej 
Prokofieff gepland. In deze reeks zal dit najaar als eerste Prokofieffs 
kleine maar belangrijke werkje Wat is antroposofie? verschijnen. 
In dit werkje beschrijft Prokofieff de antroposofie vooral als een op-
standingswetenschap, die haar wortels in het Mysterie van Golgotha 
heeft.  Hiermee raakt hij aan de diepste kern van de antroposofie, 
terwijl het boekje tegelijk als een persoonlijk getuigenis van Sergej 
Prokofieff kan worden opgevat. Kort voor zijn overlijden heeft Sergej 
Prokofieff nog uitdrukkelijk de wens te kennen gegeven dat de ne-
derlandse vertaling van dit werkje op korte termijn zou verschijnen.  
Hierdoor wordt dit boekje niet alleen tot een soort ‘afscheidsgroet’ 
van Sergej Prokofieff, maar ook tot een dringende oproep om de cen-
trale betekenis van de antroposofie voor de ontwikkeling van de 
mensheid te beseffen. 

Boekgegevens (onder voorbehoud): 
Sergej O. Prokofieff, Wat is antroposofie? 
Paperback (gen.), 48 pag., € 9,50   ISBN 978-90-76921-30-3 

over de werkconferentie: 
www.antroposofie.nl, pagina 
‘verenigingsnieuws’. 

Werkconferentie Jaarfeesten 

In tegenstelling tot het bericht in 
de vorige Nieuwsbrief zal de 
werkconferentie van de landelij-
ke jaarfeestengroep van de AViN 
op zaterdag 4 oktober a.s. niet 
over Sergej Prokofieffs boek De 
kringloop van het jaar als weg tot 
de etherische Christus gaan.  Wel 
dient dit boek voor de leden van 
de jaarfeestengroep als inspira- 
tiebron bij de zoektocht naar 
een nieuwe opzet van de viering 
van de jaarfeesten. 

Zie voor meer bijzonderheden

Vervolg van pagina 1:  
‘Uitvaart Sergej Prokofieff’ 

… de hand van Wolfgang G. Vö-
gele en Cornelie Unger-Leistner. 
De vertaling van dit verslag is te 
vinden op de website van Perun 
Boeken: www.perunboeken.nl, 
pagina ‘nieuws’. 
In het eerstkomende nummer 
van het mededelingenblad van 
de Antroposofische Vereniging in 
België zal ten slotte uitgebreid 
worden stilgestaan bij het leven 
en werk van Sergej Prokofieff. 

Vervolg van pagina 1: 
‘Mysterie van de Opstanding 
verschenen’ 

… een dieper begrip van het
Mysterie van Golgotha wil ko- 
men. Het lot heeft gewild, dat dit 
het laatste boek van Perun is dat 
Sergej Prokofieff nog onder 
ogen is gekomen. We kunnen 
alleen maar hopen, dat hij hier 
verheugd over is geweest. Het 
ligt in de bedoeling om komend 
voorjaar een of meer lezingen 
en/of werkbijeenkomsten aan dit 
boek te wijden. Meer hierover in 
de volgende Nieuwsbrief. 

Boekgegevens: 
Sergej O. Prokofieff, Het mysterie 
van de Opstanding in het licht van 
de antroposofie 
Gebonden, 288 pag., € 24,90 
ISBN 978-90-76921-28-0 

Bijzonder boek over Raspoetin 
en het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog 

In  het kader van de herdenking 
van de Eerste Wereldoorlog is 
recentelijk bij Perun een bijzon-
der boek verschenen, waarin de 
moordaanslag op Raspoetin, de 
geheimzinnige boer-monnik, die       
zo’n belangrijke rol speelde in 
het leven van de laatste tsaar en 
tsarina …     lees verder op pag. 3
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Vervolg van pagina 2: ‘Dank! Welkom!’ 

… lezers van de Nieuwsbrief heten wij uiteraard van harte welkom!
Nieuwe abonnees zijn overigens nog altijd zeer welkom! Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan: pe-
runboeken@kpnplanet.nl, met als onderwerp ‘nieuwsbrief’.  
Eerdere nummers van de nieuwsbrief kunnen worden ingezien via de website van Perun, pagina ‘nieuws’. 

Vervolg van pagina 2: 
‘Bijzonder boek over Raspoetin en het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog’ 

van Rusland, in verband wordt gebracht met het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog. Hierdoor wordt niet alleen een heel 
nieuw licht geworpen op de persoon van Raspoetin, maar ook 
op de oorzaken die tot het ontstaan van de Eerste Wereldoor-
log hebben geleid. Inzicht in deze gebeurtenissen is van het 
grootste belang voor het begrip van onze eigen tijd. Want de 
doelen waar bepaalde machten die achter de schermen werk-
zaam zijn zich op richten, zijn anders geworden, maar de metho-
den zijn in grote lijnen hetzelfde gebleven. – Met een kort over-
zicht van de voornaamste gebeurtenissen uit Raspoetins leven 
en van de personen die bij dit drama betrokken waren. 

Boekgegevens: 
Ton Jansen, ‘De Balkan is geen oorlog waard!’ Raspoetin, Rusland 
en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De moordaanslag 
van 12 juli 1914. 

Paperback (gen.), 144 pag., € 14,90           ISBN 978-90-76921-29-7 

Nieuwe website! 

Hoera! Hoera!  Perun krijgt eindelijk een nieuwe website! De bestaande website is al jaren aan vervanging 
toe, maar de mogelijkheden om deze te vernieuwen ontbraken tot nu toe ten enen male. Dankzij een zeer 
genereus gebaar van een van de  sympathisanten van Perun Boeken kan er nu eindelijk een nieuwe website 
worden ontworpen. We hopen u het resultaat binnenkort te kunnen tonen. 
Ook in andere opzichten krijgt Perun op dit moment veel steun, niet alleen in materiële maar ook in geestelij-
ke zin. Wij zijn hier heel dankbaar voor! 




