NO. 17 - HERFST 2019

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

Beste vrienden!
Op de valreep van het jaar dan toch nog een nieuwsbrief van Perun. Korter dan u
gewend bent, maar met belangrijk nieuws: over de nieuwe bestelwijze bij Perun; en
over de oprichting van de Stichting Sergej O. Prokofieff, met als eerste openbare activiteit op zondag 15 december een middag over Rudolf Steiners houten beeldengroep ‘De Mensheidsrepresentant’, op basis van Sergej Prokofieffs gelijknamige
boek. Zo zet de Stichting Sergej O. Prokofieff op een nieuwe manier het werk van
Perun voort. Wij hopen dat velen dit belangrijke initiatief een warm hart zullen toedragen.
Rest ons nog u een goede herfst- en wintertijd te wensen, de tijd van het jaar waarin
mens en aarde tot zichzelf inkeren.
Ton Jansen

Nieuwe bestelwijze Perun Boeken

Oprichting Stichting Sergej O. Prokofieff

Jarenlang kende Perun Boeken als extra service de mogelijkheid om via een bestelformulier op de website
rechtstreeks boeken bij Perun te bestellen. Deze werden dan per post (en later via DHL) toegezonden. Op
deze manier hebben vele honderden, zo niet duizenden
pakjes hun weg naar geïnteresseerde lezers gevonden.
Hier was zeer veel tijd en werk mee gemoeid, al werd
dat naar buiten toe niet zichtbaar. Op den duur werd
dit steeds minder haalbaar, mede doordat de verkoop

Na een gedegen voorbereiding is dit voorjaar de
Stichting Sergej O. Prokofieff opgericht. De doelstelling van deze stichting
is van tweeërlei aard:
enerzijds stelt zij zich ten
doel om de nagedachtenis
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Teder en jong,
als werd het
voorjaar,
maar lichter nog,
want zonder vruchtbegin,
met dunne mist
tussen de gele blaren,
zet stil het herfstgetijde in.
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Vervolg van pagina 1: ‘Nieuwe bestelwijze Perun’

van boekwinkels terugliep en er steeds meer losse boeken moesten worden verzonden.
Nu, na een kleine twintig jaar, is de tijd gekomen om op een andere bestelwijze over
te stappen. Met ingang van vrijdag 18 oktober 2019 zullen de uitgaven van Perun
Boeken door het Centraal Boekhuis in Culemborg worden verspreid. Dit is mogelijk
geworden door een nieuwe regeling, die ook kleine uitgevers in staat stelt om tegen
een betaalbaar bedrag van de diensten van het Centraal Boekhuis gebruik te maken.
Voordien was dit simpelweg onbetaalbaar.
Voor u als lezer betekent dit dat de uitgaven van Perun nu eenvoudig via elke boekhandel verkrijgbaar zullen zijn, dus ook via uw eigen boekhandel bij u om de hoek.
Als u de boeken daar zelf afhaalt, scheelt dit u verzendkosten, terwijl de bestelwijze
simpeler is en u het boek normaliter sneller in huis zult hebben. Daarnaast zal het
net als vroeger mogelijk zijn om — voor wie dat wil — via de erkende webwinkels de
uitgaven van Perun online te bestellen en thuis te laten bezorgen.
Direct boeken bij Perun zelf bestellen zal voortaan alleen nog in uitzonderingsgevallen mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer u — voor een lees– of studiegroep of anderszins — meer exemplaren van dezelfde titel wilt bestellen. Neemt u in dat geval via
het contactformulier op de website contact met Perun op.
Het zal wellicht even wennen zijn, maar we hopen dat deze nieuwe werkwijze uiteindelijk voor iedereen, voor u als lezer, voor de boekhandel en ook voor Perun zelf,
een vooruitgang zal zijn. Waardoor het werk van Sergej Prokofieff nog toegankelijker
zal worden.

Vervolg van pagina 1: ‘Oprichting Stichting Sergej O. Prokofieff’

van Sergej Prokofieff levend te houden, terwijl zij anderzijds de belangstelling voor
zijn werk wil bevorderen. Hiertoe wil zij onder andere lezingen en studiedagen organiseren, een website inrichten en onderhouden, een nieuwsbrief verzorgen alsmede
publicaties met betrekking tot het werk en de persoon van Sergej O. Prokofieff ondersteunen.
Het bestuur van de Stichting Sergej O. Prokofieff wordt gevormd door Jelle van der
Schuit (voorzitter), Ineke van Strien (penningmeester) en Hubert Rooimans
(secretaris). Een zeer loffelijk initiatief, dat grote steun verdient!
Zie verder: www.stichtingprokofieff.nl
Reactie Astrid Prokofieff op oprichting Stichting Sergej O. Prokofieff
Van de Stichting Sergej O. Prokofieff ontvingen wij het volgende bericht:
‘Op onze brief aan Astrid Prokofieff waarin we haar op de hoogte stelden van de oprichting van [de] Stichting [Sergej O.] Prokofieff, die de belangstelling voor het werk
van Sergej O. Prokofieff wil bevorderen, ontvingen we werkelijk een heel hartelijke
Lees verder op pagina 3
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Vervolg van pagina 2: ‘Reactie Astrid Prokofieff op oprichting Stichting Sergej O. Prokofieff

reactie. In een met de hand geschreven brief juichte ze het initiatief ten zeerste toe
en ze hoopt zelfs dat andere landen ons hierin zullen gaan volgen!
Tevens vertelde ze dat zij zelf niet alleen erg druk is met het ondersteunen en coördineren van alle vertaalwerkzaamheden van Prokofieffs boeken, maar ook is ze bezig met het ordenen en digitaliseren van de literaire nalatenschap van haar man. Er
behoren tot deze nalatenschap o.a. ook nog niet gepubliceerde manuscripten, zodat
er in zijn vroegere woning en werkruimte een archief opgebouwd zal worden. Dit
laatste vordert slechts langzaam, maar ze zou samenwerking in de toekomst van
harte toejuichen, zodat dit archief wellicht ook gedeeltelijk beschikbaar komt voor
het Nederlandse taalgebied.’
Studiemiddag over Rudolf Steiners houten beeldengroep ‘De Mensheidsrepresentant’, op basis van Prokofieffs gelijknamige boek
Zondag 15 december a.s. zal in het Elisabeth Vreedehuis in Den Haag een studiemiddag plaatsvinden over Rudolf Steiners houten beeldengroep ‘De Mensheidsrepresentant’. Geïnspireerd door het belangrijke boek dat Sergej Prokofieff over dit
onderwerp heeft geschreven zullen twee sprekers hierover achtereenvolgens hun
licht laten schijnen. Na een kunstzinnige opmaat zal allereerst Mario Matthijsen
een Inleiding over de Mensheidsrepresentant houden, waarna Jelle van der Schuit
dieper in zal gaan op “De Mensheidsrepresentant in het licht van de etherisering van
het bloed”. Na beide voordrachten zal gelegenheid zijn tot gesprek.
De middag duurt van 13.00-16.10 uur en wordt georganiseerd door de onlangs opgerichte Stichting Sergej O. Prokofieff (zie pag. 1 en 2).
Plaats: Olympuszaal in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag
Kosten: € 10.
Aanmelden noodzakelijk (i.v.m. maximumaantal deelnemers) bij Jelle van der Schuit
(06-21412688, jvdschuit@gmail.com)
Zie verder: www.stichtingprokofieff.nl/agenda
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