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Nieuwsbrief Perun Boeken
Boeken op het gebied van antroposofie, christologie, filosofie en geschiedenis
Beste vrienden!
Op de valreep van het nieuwe jaar dan toch eindelijk weer een Nieuwsbrief, ruim
een half jaar na de vorige. Steeds weer was het plan om een Nieuwsbrief te schrij‐
ven, steeds weer kwam er iets anders tussen. Maar nu is al het werk achter de rug,
zoals dat hoort op het einde van het jaar, en is er eindelijk tijd om jullie weer te laten
weten hoe het ermee staat. Nieuws genoeg: het bijzondere boekje EU en Europa?
van Herbert Ludwig is verschenen; er hebben tussen april en nu verschillende lezin‐
gen plaatsgevonden, terwijl er voor het komende voorjaar weer nieuwe lezingen op
de rol staan; er is een speciale actie voor bibliotheken in gang gezet; en ten slotte
zijn er vergevorderde plannen om de activiteiten van Perun drastisch in te krimpen.
Meer hierover kunt u in deze Nieuwsbrief lezen. Wij wensen jullie veel leesplezier en
uiteraard een heel goede advent‐ en kersttijd en een voorspoedig Nieuwjaar! Verder
willen wij iedereen graag heel hartelijk danken voor alle steun en hulp in het afgelo‐
pen jaar!
Boek EU of Europa? ver‐
schenen

Perun verzet de bakens
‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, luidde het ge‐
dicht uit het vorige nummer van deze Nieuwsbrief. Dat
gaat voor Perun nu echt werkelijkheid worden, want
Perun gaat met ingang van het komende jaar de bakens
drastisch verzetten: van het begin af aan vooral op het
werk van Sergej Prokofieff gericht, gaat Perun daar nu
mee stoppen. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe verta‐
lingen van het werk van Prokofieff meer zullen verschij‐
nen en dat de bestaande voorraad aan een derde per‐
soon zal worden overgedragen, die de verkoop zal

Na een lange voorberei‐
dingstijd, waarbij de publi‐
catie enkele keren moest
worden uitgesteld, is me‐
dio november dan einde‐
lijk het bijzondere boekje
van Herbert Ludwig EU of
Europa? verschenen. Al
met al was het veel meer
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IMMANUëL
Lang heen reeds ging
die nacht waarin de
aarde,
Moe van de onrust en
de haat alom,
In hemelse omhelzing
in mocht slapen,
En vredig werd
geboren God – Met –
Ons!
Vladimir Solovjov
(1892)
vert. Fr.‐J. van Agt
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De
eerstkomende
Nieuwsbrief
verschijnt
komend

voortzetten. Hiertoe worden op dit moment gesprekken met een serieuze kandidaat
gevoerd. Zo komt er na ruim zestien jaar een einde aan deze centrale activiteit, die
indertijd een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste reden was om Perun op te
richten.
Uiteraard roept dit de vraag op, wat de reden is geweest voor dit ingrijpende
besluit. Deze zijn velerlei: een zekere vermoeidheid na jarenlange eenzame monni‐
kenarbeid thuis achter de computer; de toegenomen leeftijd; het verlangen om tijd
voor andere zaken te hebben; het feit dat Sergej Prokofieff is overleden en dat er
geen nieuwe werken van zijn hand meer zullen verschijnen; en last but not least de
sterk teruggelopen verkoop, waardoor het in feite niet meer doenlijk is om nog nieu‐
we teksten te vertalen en uit te geven. Al deze redenen tezamen maken dat Perun
nu zegt: ‘Een punt erachter! Het is mooi geweest!’
Een en ander betekent niet, dat Perun zijn activiteiten helemaal staakt. Het
vertalen en uitgeven van belangrijke teksten zal tot op zekere hoogte gewoon wor‐
den voortgezet, zij het op beperktere schaal en op een andere manier. Daarbij zal de
aandacht onder andere meer gericht zijn op maatschappelijke kwesties, al dan niet
in verbinding met het vraagstuk van de sociale driegeleding. Het nieuwe boekje EU
of Europa? van Herbert Ludwig, alsmede de lezingen van dit voor‐ en najaar luidden
deze ontwikkeling in feite al in. Daarnaast kan het zijn dat het oude plan om een aan‐
tal hoofdwerken van de grote russische dichter en filosoof Vladimir Solovjov te ver‐
talen en uit te geven opnieuw zal worden opgepakt. Sommige vertalingen liggen al
jaren min of meer gereed op de plank.
Zo begint voor Perun in 2018 niet alleen een nieuw jaar, maar ook een heel
nieuwe fase in zijn ontwikkeling. We hopen dat u ook dit stuk van de weg met ons
zult willen gaan.

voorjaar.

Vervolg van pagina 1: ‘Boek EU of Europa? Verschenen’

Bijdragen zijn

werk dan gedacht: door de zeer compacte stijl bleek de
vertaling heel wat lastiger en tijdrovender dan vermoed,
terwijl de tekst ook op vele plaatsen om een toelichting
bleek te vragen, wat heel veel opzoekwerk met zich
meebracht. Al met al is het een bijzonder waardevolle
uitgave geworden, waar wij echt wel een klein beetje
trots op zijn, mede vanwege het kleurige en beweeglijke
omslag. De eerste, zeer positieve reacties zijn al binnen,
en ondanks het feit dat er hier en daar wat aan zijn
boekje ‘gesleuteld’ was, betoonde ook de auteur zich
zeer tevreden. Bij dezen danken wij alle mensen, die
door hun enthousiasme of anderszins geholpen hebben
om deze publicatie mogelijk te maken. Zie ook:
www.perunboeken.nl/herbert‐ludwig‐eu‐of‐europa

van harte
welkom.

Evaluatie voorintekenactie
Zoals bekend werd met de uitgave van Herbert Ludwigs boekje EU of Europa? door
Perun ook een nieuwe manier van werken uitgeprobeerd. Anders dan anders werd
namelijk pas besloten om het boekje te vertalen en uit te geven, nadat er via de
voorintekenactie een minimum aantal bestellingen binnen was. Op zich is Perun niet
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ontevreden over deze nieuwe werkwijze, maar er bleek in de praktijk meer werk
mee te zijn gemoeid dan verwacht, onder andere om intekenaars te werven en op
administratief gebied. Vooral voor grotere uitgaven betekent dit een belangrijke ex‐
tra inspanning, naast het vele werk om een tekst te vertalen en voor publicatie ge‐
reed te maken. Per geval zal moeten worden bekeken of deze extra moeite wel te‐
gen het resultaat opweegt.
Nieuwe serie lezingen dit voorjaar
Vanwege de vele enthousiaste reactie op de lezingen over Rudolf Steiners Memoran‐
da uit 1917, als geboortemoment van de sociale driegeleding, en de toekomst van
Europa is besloten op dit onderwerp door te gaan en in het voorjaar een nieuwe
reeks voordrachten te organiseren. Het thema hiervan zal zijn:
De Verenigde Staten van Europa: droom of nachtmerrie? Europese eenwording in
het licht van de antroposofie en van de ontwikkeling van de vrije individualiteit.
Hoewel deze lezing een voortzetting is van de eerdere lezing over de toekomst van
Europa in het afgelopen voor‐ en najaar zal hij ook zelfstandig kunnen worden ge‐
volgd.
Er zijn reeds enkele lezingen gepland, en wel op
di 23 januari in de Rafaëlkerk in Zeist;
do 15 februari in Therapeuticum Aurum in Zoetermeer;
ma 19 februari in de Rudolf Steiner School aan de Tamboerstraat in Rotterdam;
vr 23 februari in de Vrije School aan de Minckelerstraat in Breda.

Onderzocht wordt of ook in andere plaatsten, zoals Amsterdam, Alkmaar, Arnhem,
Den Haag Eindhoven, Haarlem, Leiden, Middelburg, Nijmegen en Zutphen
(wederom) een lezing mogelijk is.
Inlichtingen: info@perunboeken.nl

Zie ook: www.perunboeken.nl/lezingen
Actie bibliotheken
Regelmatig bereikt ons het verzoek van enthousiaste lezers of van een uitverkocht
boek niet toch nog ergens een exemplaar te vinden is. Vrijwel altijd moeten we dan
helaas ‘nee’ verkopen en de lezer teleurgesteld achterlaten. Bovendien worden de
boeken van Perun slechts zelden door antiquariaten aangeboden, terwijl ze in biblio‐
theken maar sporadisch te vinden zijn. Om deze reden heeft Perun besloten tot een
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bijzondere stap, namelijk een speciale aanbieding aan de antroposofische bibliothe‐
ken. Voordat Perun zijn activiteiten in gaat krimpen en de voorraad van de hand
doet, zouden wij heel graag zien dat zoveel mogelijk titels van Perun in zoveel moge‐
lijk antroposofische bibliotheken aanwezig zijn, zodat mensen een uitverkocht boek
toch kunnen lezen. Hierom zijn recentelijk alle antroposofische bibliotheken bena‐
derd, waarbij hen de uitgaven van Perun met zeer hoge korting zijn aangeboden. Tot
onze vreugde hebben een aantal bibliotheken enthousiast op dit voorstel gerea‐
geerd en is er al een flink aantal dozen met boeken de deur uitgegaan. Wij hopen
hierdoor een extra laatste steentje aan de verbreiding van het immens waardevolle
werk van Sergej Prokofieff te hebben bijgedragen. Hopelijk zal het werk van Proko‐
fieff hierdoor ook voor toekomstige lezers beschikbaar zijn en nog rijker vrucht kun‐
nen dragen.

