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De eerstkomende Nieuwsbrief verschijnt rond de zomer. Bijdragen zijn van harte welkom. 

Beste vrienden, 

Eindelijk is het dan zover en is er 
weer een nieuwsbrief, veel later 
dan gepland. Ook bij Perun zit 
het voorjaar in de lucht en zijn er 
veel nieuwe ontwikkelingen. 
Natuurlijk een nieuwe uitgave, 
maar ook – na lange, lange tijd – 
een geheel vernieuwde website. 
We kunnen bekennen dat het 
ons heel wat zweetdruppeltjes 
heeft gekost, maar nu is het dan 
zover! Verder diverse berichten 
over allerlei andere activiteiten 
bij Perun. En natuurlijk als altijd 
het ‘Gedicht van de Maand’! Wij 
wensen u veel leesplezier en een 
heel mooi en zonnig voorjaar. 

Lezingen over het Mysterie van de Opstanding 

Zoals in de vorige aflevering van de Nieuwsbrief reeds is aangekondigd zal vertaler en uitgever Ton Jansen 
dit voorjaar drie maal een lezing houden over het thema ‘opstanding’,  dit naar aanleiding van Sergej Proko-
fieffs boek over Het mysterie van de Opstanding. De eerste van deze drie lezingen (in Middelburg) heeft 
reeds plaatsgevonden, maar de tweede en derde lezing komen er nog aan. Deze zullen plaatsvinden op 
respectievelijk donderdag 16 april in therapeuticum Aurum te Zoetermeer en op dinsdag 28 april in de 
Rafaëlkerk te Zeist.  Zie verder: www.perunboeken.nl, pagina ‘mededelingen’. 

Nieuw boek van Sergej Prokofieff!  

Na een lange periode van voorbereiding zal begin mei het nieuwe 
boek van Sergej Prokofieff over De verschijning van Christus in het ethe-
rische het licht zien. Na Het mysterie van de Opstanding het tweede 
recente christologische werk van Sergej Prokofieff, en wederom een 
mijlpaal! 
In dit boek onderzoekt Sergej Prokofieff de zogeheten etherische We-
derkomst van verschillende kanten, waarbij onder andere ingegaan 
wordt op de ontwikkeling van het ‘ik’, de rol van de diverse wezens 
die Christus helpend ter zijde staan, zoals Michaël, Widar en de natha-
nische ziel, en het verzet van de tegenmachten. Ook wordt de weg ... 

lees verder op pagina 2 

Nieuwe website!! 

Na jarenlang aarzelen en veel 
gezucht en gesteun is het er ein-
delijk van gekomen; sinds een 
paar weken is de nieuwe website 
van Perun ‘in de lucht’, zoals dat 
heet.  Daarbij is er vooral naar 
gestreefd de website een meer 
eigentijds aanzien te geven, 
waardoor ook een beter over-
zicht mogelijk is. Ook is er nu wat 
meer te vinden over de auteurs 
van wie Perun werk uitgeeft. 
Al werkende en experimente-
rend ontstond het idee om de 
website met de seizoenen mee .. 

lees verder op pagina 2 

GEDICHT VAN DE MAAND 

Met liefde 
spreek ik tot u 
hoor ik 
uw vragen, uw verlangen 
spreid ik 
mijn vleugelarmen 
tot kracht en troost 

Theo van Leeuwen 
Uit de bundel: Rafaël spreekt 

Gedichten voor het voorjaar 
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Sergej Prokofieff als dichter 

Wat tot voor kort vrijwel niemand wist, is dat Sergej Prokofieff ook 
als dichter actief is geweest. Zoals zijn wapenbroeder Peter Selg 
tijdens Prokofieffs uitvaartdienst onthulde heeft Sergej Prokofieff 
in zijn jeugdjaren tussen zijn 17de en 19de jaar een hele reeks ge-
dichten geschreven, die hij lange tijd aan niemand heeft laten zien. 
Bijna veertig jaar lang lagen ze veilig opgeborgen in een kast in zijn 
ouderlijke huis in Moskou, tot hij ze daar in 2012 ‘bij toeval’ weer 
vond. In de zomer van dat jaar las hij deze gedichten dagenlang aan 
zijn moeder, zelf een bekende dichteres, voor.  Zij raadde hem aan 
deze gedichten te publiceren, en zo geschiedde. Dankzij de hulp van 
vrienden is Perun erin geslaagd een exemplaar van deze zeldzame 
dichtbundel, die meer dan 400 jeugdgedichten van Sergej Prokofieff 
bevat, uit Rusland hierheen te halen. Hopelijk zal het ooit mogelijk 
zijn enkele van deze gedichten in het duits, of misschien zelfs in het 
nederlands, te vertalen.  

Zie ook: Ton Jansen / Peter Selg, Op de bres voor de waarheid / Het 
levenswerk van Sergej O. Prokofieff, pag. 30-31 en 73. 

Vervolg van pagina 1: ‘Nieuw boek van Sergej Prokofieff!’ 

geschetst die Rudolf Steiner is gegaan om tot zijn inzichten op dit gebied te komen, terwijl in de Slotbe-
schouwing aandacht wordt besteed aan de betekenis van deze gebeurtenis voor onze tijd, met name voor 
de antroposofie en de Antroposofische Vereniging. – Wij zijn heel blij dat dit uiterst inspirerende boek, dat de 
belangrijkste geestelijke gebeurtenis van onze tijd op heel aansprekende wijze dichterbij brengt, nu ook 
voor Nederlandse lezers beschikbaar is. – Verschijnt begin mei. 

Boekgegevens: 
Sergej O. Prokofieff, De verschijning van Christus in het etherische. 
Hardback (gebonden), 256 pagina’s, € 24,90; ISBN 978-90-76921-32-7 

Verwacht 

Terwijl het nieuwe boek over De verschijning van Christus in het etheri-
sche bij de drukker ligt, wordt al weer hard gewerkt aan de volgende 
uitgave, wederom van Sergej Prokofieff: De Mensheidsrepresentant. 
Zoals de naam al zegt gaat dit boek over Rudolf Steiners houten 
beeldengroep, als openbaring van het geestelijke doel van mensheid 
en aarde. Hopelijk kan dit boek volgend voorjaar verschijnen, als 
afronding van Prokofieffs christologische ‘trilogie’. 
Verder wordt voor het najaar de publicatie van Prokofieffs boek over 
het Michaël-mysterie verwacht, dat 10 dagen voor zijn overlijden ver-
scheen. Genoeg om naar uit te kijken dus. We houden u op de hoog-
te. 

Vervolg van pagina 1: ‘Nieuwe 
website!!’ 

te laten bewegen, dat wil zeggen: 
de kleuren en afbeeldingen aan het 
seizoen aan te passen. Zo ademt 
de website nu helemaal een voor-
jaarstemming, die langzaam maar 
zeker in een zomerstemming over 
zal gaan. Wij zijn er zelf ook be-
nieuwd naar hoe dat uit zal pak-
ken. Een voorproefje hiervan treft 
u alvast in deze Nieuwsbrief aan. 
Verder is er o.a. nu een goed wer-
kend bestelformulier en is het ook 
veel makkelijker gemaakt om met 
Perun in contact te treden, voor de 
Nieuwsbrief aan te melden, enz.  
Benieuwd? Neem dan een kijkje op: 
www.perunboeken.nl 

De eerstvolgende nieuwsbrief zal rond de zomer verschijnen. 
Bijdragen van lezers (reacties op boeken, vragen of wat dan ook) 
zijn van harte welkom. 


