
verschillende redenen 
voor, en wel in de eerste 
plaats de teruglopende 
verkoop. Om allerlei rede-
nen heeft Perun de ver-
koop de afgelopen jaren 
gestaag zien verminderen, 
met als gevolg dat van de 
nieuwe uitgaven van de 
laatste jaren maar een 
handvol exemplaren is 
verkocht. De indruk be-
staat dat er een kleine 
kring zeer enthousiaste 

lezers is, die alle boeken 
van Sergej Prokofieff heb-
ben en iedere nieuwe uit-
gave direct aanschaffen, 
terwijl buiten deze kring 
de boeken van Sergej Pro-
kofieff nog maar mond-
jesmaat worden gelezen. 
Grote uitzondering is in 
dit opzicht Prokofieffs 
boek over «De kringloop 
van het jaar», waar tot op 

Nieuwe ontwikkelingen 
bij Perun Boeken 
Zoals jullie al elders in 
deze Nieuwsbrief hebben 
kunnen lezen, staan er 
het volgende jaar wat 
nieuwe ontwikkelingen bij 
Perun Boeken op stapel. 
Dit betreft onder andere 
de nieuwe uitgaven. Voor 
het eerst in de geschiede-
nis van Perun Boeken is er 
voor 2017 geen nieuwe 
uitgave gepland. Hier zijn 

Beste vrienden, 
 
Op de valreep voor Kerstmis is er nog net tijd voor een Nieuwsbrief van Perun, de 
tweede van dit jaar. Zoals jullie in deze Nieuwsbrief kunnen lezen zijn er wat kleine 
veranderingen bij Perun, eerder accentverschuivingen dan beleidswijzigingen. Zo zal 
er al dan niet tijdelijk pas op de plaats met nieuwe uitgaven worden gemaakt: het 
komende jaar staat er voor het eerst in de geschiedenis van Perun geen nieuwe uit-
gave op stapel. In plaats daarvan zal wat meer aandacht worden besteed aan de ver-
koop, onder andere door wat vaker met een boekentafel op conferenties aanwezig 
te zijn. Ook willen we proberen wat vaker een Nieuwsbrief te laten verschijnen, met 
daarin wat meer aandacht voor de bestaande uitgaven. Het zou mooi zijn wanneer 
er ook korte recensies of reacties of impressies van lezers in de Nieuwsbrief zouden 
kunnen worden opgenomen. U bent hiertoe bij dezen allen van harte uitgenodigd! 
We hopen dat jullie deze Nieuwsbrief allemaal weer met veel plezier zullen lezen en 
wensen jullie hele goede, warme en lichte kerstdagen en een voorspoedig nieuw 
jaar! Hopelijk zal daarin ook tijd en ruimte zijn voor de antroposofie, want dat is wat 
de wereld nodig heeft! 
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Nieuwsbrief Perun Boeken 
Boeken op het gebied van antroposofie, christologie, filosofie en geschiedenis 

Boek over «De Mensheidsrepresentant» verschenen! 
Begin oktober was het dan zover en kon het bijzondere 
boek van Sergej Prokofieff over «De Mensheidsrepre-
sentant» eindelijk verschijnen, tot grote vreugde van 
diverse mensen. Van meerdere kanten kregen wij te 
horen hoe blij de mensen met het boek waren, niet 
alleen met het mooi verzorgde omslag en de uitvoe-
ring, maar vooral ook met de inhoud. ‘Het boek ligt op 
mijn nachtkastje en ik lees er iedere avond in’, zo ver-
telde een enthousiaste lezeres ons. Om vervolgens 
strijdlustig op te merken: ‘Niemand pakt het me meer 

Lees verder op pagina 2 

Lees verder op pagina 3 



Nieuwsberichten Activiteiten 

Raspoetin en de Russiche 
Revolutie 
 
Op 30 december a.s. zal het 
precies 100 jaar geleden 
zijn dat de mysterieuze  
‘starets’ Grigori Raspoetin, 
de vertrouweling van tsaar 
Nikolaas II en zijn vrouw 
Aleksandra, op beestachti-
ge wijze werd vermoord. 
Ondanks alle mythes die 
hierover de ronde doen is 
de ware toedracht van dit 
gruwelijke misdrijf nog al-
tijd niet achterhaald, al zijn 
er duidelijke aanwijzingen 
dat de britse geheime 
dienst hier mede de hand in 
zou hebben gehad. Zoals 
Raspoetin ook had voor-
speld betekende zijn einde 
tevens het einde van het 

Net als in 2016 zullen door Perun in 2017 wederom 
een aantal lezingen  worden gegeven, o.a. in de hoop 
dat er op die manier ook wat meer belangstelling voor 
het werk van Sergej Prokofieff ontstaat. 
 
Tot nu toe zijn de volgende data bekend: 
 
• 24 tot 26 februari 2017: conferentie Lichtbaken 

in Antwerpen; werkgroep door Ton Jansen over  
«Sociale driegeleding, bolsjewisme en nationa-
lisme - de Russische Revolutie van 1917 en de 
14 punten van Wilson (Ton Jansen)». Zie: 
www.lichtbaken1917-2017.be/nl/  

• 10 april 2017: ledengroep Rotterdam: lezing van 
Ton Jansen over «De Mensheidsrepresentant». 
Tamboerstraat 9, 20.15-21.45 uur (inloop vanaf 
19.45 uur). 

 
Zie verder: www.perunboeken.nl/mededelingen. 
Zie ook de rubriek ‘Nieuwsberichten’ 
 
Er is nog ruimte voor meer lezingen. Indien iemand 
hiertoe mogelijkheden ziet, horen wij dit graag. 
 

Inlichtingen: info@perunboeken.nl 

Pagina 2 NO. 13 - WINTER 2016 

 
De 

eerstkomende 

Nieuwsbrief 

verschijnt in 

het voorjaar 

van 2017. 

Bijdragen zijn 

van harte 

welkom. 

Vervolg van pagina 1: ‘Boek over «De Mensheidsrepresentant» verschenen!’ 

Lees verder op pagina 4 

af!’ Terwijl iemand anders het boek zelfs kuste, toen hij het voor het eerst in handen 
kreeg. Ook is het als kerstgeschenk naar het hoge noorden gestuurd, waar het hope-
lijk licht en warmte in deze duistere en koude wintertijd zal brengen. Weer iemand 
anders schreef dat het boek voor haar ‘zo verhelderend en bevestigend’ is, dat zij 
‘steeds meer “ja” tegen het leven kan zeggen’. Wat kan er mooier zijn dan dat?! Een 
andere lezeres proefde in het boek vooral ‘eerbied’. Kritische reacties waren er ei-
genlijk niet, met uitzondering van iemand die niet zo te spreken was over de kwali-
teit van de afbeeldingen. 
Uiteraard is Perun zeer verheugd over al deze reacties, waaruit blijkt dat het vele 
werk niet voor niets is geweest. Vanzelfsprekend stellen wij het op prijs om ook van 
andere lezers reacties te ontvangen. Deze kunnen dan in het eerstkomende nummer 
van de Nieuwsbrief worden doorgegeven. 
Dankzij de publicatie van dit bijzondere boek is de christologische trilogie die Sergej 
Prokofieff op het einde van zijn leven schreef compleet. De twee eerdere uitgaven in 
deze kleine reeks, te weten «Het mysterie van de Opstanding» en «De verschijning 
van Christus in het etherische», zijn respectievelijk reeds in 2014 en 2015 versche-
nen. Hiermee is ook de afspraak die in december 2012 kort voor zijn overlijden met 
Sergej Prokofieff is gemaakt vervuld. 
Met het verschijnen van dit boek over «De Mensheidsrepresentant» komt ook een 
(voorlopig?) einde aan het werk van Perun Boeken, in de zin dat voor het komende 
jaar geen nieuwe uitgaven zijn gepland. Waarom dat zo is, leest u in het artikel 
«Nieuwe ontwikkelingen bij Perun Boeken» (zie pag. 1). 
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de dag van vandaag grote 
belangstelling voor is, dit 
in tegenstelling tot de 
christologische werken 
die de afgelopen jaren het 
licht hebben gezien. Een 
reden hiervoor zou kun-
nen zijn dat veel mensen 
aan een praktisch ‘doe-
boek’ de voorkeur geven 
boven een boek waarin 
het vooral om inzicht 
gaat. Anderzijds moet 
helaas worden geconsta-
teerd dat de interesse 
voor het werk van Sergej 
Prokofieff door de Antro-
posofische Vereniging en 
Motief niet al te zeer 
wordt aangewakkerd ... . 
Daarnaast kan het zeker 
ook zo zijn dat er een ze-
kere ‘verzadiging van de 
markt’ is opgetreden. 
Waar er in de begintijd 
van Perun geen enkel 
boek van Sergej Prokofieff 
in het Nederlands te ver-
krijgen was, zijn er nu –
mede dankzij het werk 
van andere uitgeverijen – 
zeker zo’n 20 tot 25 titels 
beschikbaar. Wie dat wil 
kan dus van het werk van 
Sergej Prokofieff kennis-
nemen. Hiermee is het 
doel dat Perun zich had 
gesteld dus tot op zekere 
hoogte bereikt, ook al zijn 
nog lang niet alle belang-
rijke werken van Sergej 
Prokofieff vertaald. 
Een en ander heeft tot 
gevolg dat de boeken-
voorraad steeds meer is 
toegenomen, waardoor 
Perun zich het afgelopen 
jaar zelfs genoodzaakt 

heeft gezien om naar een 
nieuwe werk- en vooral 
opslagruimte om te zien. 
Dit omdat werkelijk ieder 
hoekje en gaatje van het 
vorige onderkomen vol 
met boeken stond! 
Zo bezien heeft het wei-
nig zin om op de oude 
voet met uitgeven door te 
gaan. Hierom is binnen de 
bestuurskring van Perun 
naar nieuwe wegen ge-
zocht, en een van de uit-
komsten daarvan was om 
– al dan niet tijdelijk – pas
op de plaats met uitgeven 
te maken, zodat er ook 
meer ruimte voor bezin-
ning komt. Mocht Perun 
besluiten om zijn uitge-
versactiviteiten de ko-
mende jaren toch voort te 
zetten, dan zal dit wellicht 
op een heel andere ma-
nier geschieden, die ook 
een groter beroep op de 
betrokkenheid van de 
lezers zal doen. In tegen-
stelling tot vroeger zal het 
besluit omtrent een nieu-
we uitgave niet meer al-
leen door Perun worden 
genomen, maar ook af-
hangen van de belangstel-
ling die er voor een boek 
bestaat. Deze zou via 
voorintekening kunnen 
worden gepeild. Pas wan-
neer hieruit blijkt dat vol-
doende mensen een be-
paald boek aan willen 
schaffen, zal tot publicatie 
worden besloten en de 
vertaling ter hand worden 
genomen. Alleen op deze 
manier kan het vele werk 
dat met een nieuwe uit-

Vervolg van pagina 1: ‘Nieuwe ontwikkelingen bij Perun Boeken’ 

gave is gemoeid worden 
gerechtvaardigd. 
Dankzij deze ‘pauze’ op 
het gebied van nieuwe 
uitgaven zal er het ko-
mende jaar bij Perun 
meer tijd aan verkoop en 
publiciteit kunnen wor-
den besteed. Hier is het 
afgelopen jaar al een be-
gin mee gemaakt, door-
dat Perun wat vaker met 
een boekentafel aanwezig  
was op antroposofische 
bijeenkomsten en confe-
renties. Deze activiteit zal 
in het komende jaar wor-
den voortgezet, wat mede 
mogelijk wordt gemaakt 
door het feit dat Perun nu 
op een veel centraler 
adres is gevestigd. Tegelij-
kertijd zal via lezingen en 
via de Nieuwsbrief gepro-
beerd worden meer inte-
resse voor de uitgaven 
van Perun Boeken te wek-
ken. Lezers die hier op de 
een of andere manier een 
bijdrage aan willen leve-
ren, door middel van een 
recensie in de Nieuws-
brief, het organiseren van 
een lezing, het versprei-
den van folders of wat 
dan ook, zijn hiertoe van 
harte uitgenodigd. Ook 
horen wij graag reacties 
op de nieuwe werkwijze 
en het beleid voor de ko-
mende jaren, het liefst via 
de e-mail (zie 
www.perunboeken.nl/
contact). Rest ons nog 
iedereen heel hartelijk te 
danken voor alle enthou-
siasme en steun in de af-
gelopen jaren! 
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Russische Rijk: twee maanden na zijn dood vond de 
Russische Revolutie plaats, waarbij de tsaar zijn troon 
moest opgeven en plaats moest maken voor de 
‘Voorlopige Regering’. Deze moest in oktober van 
datzelfde jaar de macht afstaan aan de bolsjewieken 
onder leiding van Lenin, die 72 jaar lang een waar 
schrikbewind in Rusland uit zouden oefenen. De ge-
volgen hiervan voor Europa en de wereld zijn tot op 
de dag van vandaag merkbaar. 

Indien gewenst kan door Ton Jansen over dit onder-
werp een inleiding worden verzorgd. 

Inlichtingen: info@perunboeken.nl 

Zie ook: Ton Jansen, De Balkan is geen oorlog waard!’ Raspoetin, Rusland en de Eer-
ste Wereldoorlog. De moordaanslag van 12 juli 1914 (www.perunboeken.nl/
fondslijst).  

Zie ook de rubriek ‘Activiteiten’, conferentie Lichtbaken 2017. 

Pagina 4 NO. 13 - WINTER 2016 

De 

eerstkomende 

Nieuwsbrief 

verschijnt in 

het voorjaar 

van 2017. 

Bijdragen zijn 

van harte 

welkom. 

Vervolg van pagina 1: ‘Boek over «De Mensheidsrepresentant» verschenen!’ 

WWW.PERUNBOEKEN.NL 

Perun is verhuisd!
Zoals velen van jullie al weten is Perun begin september verhuisd naar een ruimer 
onderkomen, waar o.a. meer plaats voor de boekenvoorraad is. Wij hopen ons hier 
nog beter voor het werk van Perun in te kunnen zetten. 

Het nieuwe adres is:
Perun Boeken
Kooikerweg 259 
3069 WP Rotterdam (wijk Zevenkamp)
T: 010 236 71 94 (kantooruren)
E: info@perunboeken.nl 




