
Studiemiddag over verge-
ving 

Afgelopen zondag 13 de-
cember vond in de S cht-
se Vrije School in Zeist 
een studiemiddag plaats 
over de occulte betekenis 
van vergeving, aan de 
hand van het gelijknamige 
boek van Sergej O. 
Prokofieff. 

Beste vrienden! 

Na meer dan een jaar is er dan eindelijk weer een Nieuwsbrief van Perun Boeken. De 
directe aanleiding is in dit geval een kerstgroet van Astrid Prokofieff, en daarmee ook 
van haar man Sergej, die wij namens haar graag aan u willen doorgeven, als bron van 
licht en warmte in deze donkere jd. Daarnaast is er nieuws over een nieuw, duitsta-
lig boek van Sergej Prokofieff, dat recentelijk verschenen is. En een bericht over de 
geslaagde studiemiddag over de occulte betekenis van vergeving, aan de hand van 
het gelijknamige boek. Ten slo e een korte terugblik op het reilen en zeilen van Pe-
run in het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het komende jaar. 

Rest ons nog u allen een lichte en warme, inspirerende kers jd te wensen. Plus 
moed en kracht om in het komende jaar alle beproevingen te doorstaan. 

Ton Jansen 

Kerstgroet  Astrid Prokofieff 

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe 

boek van Sergej O. Prokofieff (zie pag. 3) ontvingen wij 

recentelijk een prach ge kerstgroet van zijn weduwe 

Astrid. Het licht en de warmte die ons hieruit tegemoet 

stralen willen wij graag met u delen.   

Aangezien een vertaling onzes inziens in dit geval 

a reuk doet aan de schoonheid geven wij de groet van 

Astrid in de originele duitse bewoordingen aan u door: 
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IMMANUëL 

Lang heen reeds 

ging die nacht 

waarin de aarde, 

Moe van de onrust 

en de haat alom, 

In hemelse omhel-

zing in mocht sla-

pen, 

En vredig werd ge-

boren God – Met – 

Ons! 

Vladimir Solovjov 

(1892) 
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De 

eerstkomende 

Nieuwsbrief 

verschijnt in de 

loop van 2021. 

Bijdragen zijn 

van harte 

welkom. 

Vervolg van pagina 1: ‘Kerstgroet Astrid Prokofieff 

‘Meine herzlichsten Grüße und Wünschen begleiten dieses Buch zu Ihnen in dieser 

dunkleren Jahreszeit und dem beginnenden Advent. Mit dem Bild der Kerze, die uns 

auf dem Wege zur Weihenacht leuchtet, möchte ich innere Zuversicht, die Gewiss-

heit und Vertrauen zwischen Freunden und allen Menschen um uns anregen und 

geis gen Mut fassen trotz Bedrängnis und dunkler Nacht. Zur Zeit von Chris -Geburt 

war es ähnlich, wie uns die Erzählung der drei heiligen Könige aus dem Morgenland 

schildert. So möge das hellglänzende Licht der Kerze uns leuchten, Wärme erfüllt 

den Raum; die Flamme erfreut sich freiester und feinster Bewegung und zarter Du  

des Wachses strömt aus und erzählt von den Bienen und ihren Wunderwerk im Bie-

nenstock. Flüssig golden schimmert das Wachs, leise knisternd, wie in einer Schale, 

um den dunklen Docht die Flamme tragend, und offenbart die Wandlung der festen 

Substanz zu Licht. Möge inneres Licht in uns leuchten und uns zum Fest der Christge-

burt führen.’ 

Als antwoord op de vraag of de kerstgroet doorgegeven mocht worden, schreef As-

trid Prokofieff:  

‘De kerstgroet kan zonder bezwaar aan anderen worden doorgegeven, dat verheugt 

mij. Dit beantwoordt aan het beeld dat aan één klein lichtje vele andere lichten kun-

nen worden ontstoken, waardoor een groot helder schijnsel ontstaat. Iemand zei mij 

nog: “Het kleinste licht overwint de duisternis”. Zend de groet gerust aan allen, die je 

een kaarslicht zoudt willen zenden. Het is niet mijn licht, het wordt ons aller licht. Dit 

beeld is een jd geleden bij mij ontstaan, toen we [in een groep, als waarnemingsoe-

fening] een kaars aan hebben gestoken en onze waarnemingen probeerden te schet-

sen. Het kwam voor mij opnieuw tot leven door de innerlijke nood van de huidige 

situa e van de mensheid’. 

Astrid Prokofieff    Dornach, December 2020 

Vervolg van pagina 1: Studiemiddag over vergeving 

Na inleidende pianomuziek van Bach schetste Pieter Meester wat hem inder jd be-
wogen had om een vertaling van dit boek te gaan maken, terwijl hij tevens in vogel-
vlucht een overzicht van de inhoud gaf. Na een korte pauze borduurde voorzi er 
Jelle van der Schuit hierop voort, waarbij hij vooral inging op de uit vier stadia be-
staande weg om tot vergeving te komen. Beide inleidingen werden gevolgd door een 
levendige uiteenze ng met de toehoorders in de zaal. Met dezelfde pianomuziek 
van Bach, die ook aan het begin had geklonken, werd de middag besloten. Al met 
een zeer geslaagde bijeenkomst met twee boeiende inleidingen, die zeker tot een 
groter begrip van het thema vergeving hee  geleid. 

Ook voor het komende jaar staan weer verschillende ac viteiten gepland. Wilt u op 
de hoogte blijven van de ac viteiten van de S ch ng Sergej O. Prokofieff, meldt u 
zich dan aan voor de Nieuwsbrief: www.s ch ngprokofieff.nl/contact. 
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WWW.PERUNBOEKEN.NL 

Nieuw duits– en engelstalig boek van Sergej O. Prokofieff 
 

Na vele jaren van voorbereiding is vorige maand bij de Verlag 
am Goetheanum eindelijk het boek Rudolf Steiner – Frag-
ment einer spirituellen Biographie van Sergej O. Prokofieff 
 verschenen. Centraal in dit boek staat de vraag: ‘Wie is deze 
individualiteit die de mensheid het laatst begeleidde als Ru-
dolf Steiner en welke taken hee  zij zich in deze incarna e 
gesteld?’ Slechts een paar jaar na het verschijnen van zijn 
eerste boek Rudolf Steiner en de grondlegging van de Nieu-
we Mysteriën  begon Sergej Prokofieff al met onderzoek naar 
de achtereenvolgende incarna es van Rudolf Steiner. Vooral 

jdens de Kerstconferen e 1923/24 hee  Rudolf Steiner 
daar zelf de nodige onthullingen over gedaan. Vanwege aller-

lei andere verplich ngen was Prokofieff echter toen niet in staat om dit onderzoek af 
te ronden. Kort voor zijn dood hee  Prokofieff echter toch kans gezien de drie reeds 
geschreven hoofdstukken grondig te herzien en een vierde hoofdstuk toe te voegen. 
Deze zijn nu postuum gepubliceerd.  
Hoewel het natuurlijk prach g zou zijn als van dit belangrijke werk ook een neder-
landse vertaling zou verschijnen, ziet Perun hier helaas vooralsnog geen mogelijkheid 
toe. Wel is er naast de duitse vertaling ook een engelse vertaling beschikbaar. 
 

Zie verder: www.goetheanum-verlag.ch    Prijs: ca. € 38,-  / ISBN: 978-3-7235-1651-5  

Overzicht ac viteiten Perun Boeken in 2020 en 2021 
 
Zoals u wellicht al opgevallen was, hee  Perun Boeken in het afgelopen jaar geen 
nieuwe ac viteiten ontplooid, naar buiten toe althans niet. Wel is er op organisato-
risch gebied een heel belangrijke stap gezet. Sinds eind 2019 is de verspreiding van 
de boeken van Perun namelijk overgedragen aan het Centraal Boekhuis in Culem-
borg. Dit scheelt Perun enorm veel werk, aangezien nu niet langer voor iedere be-
stelling afzonderlijk een pakje hoe  te worden gemaakt en verzonden. Bijkomend 
voordeel is dat de steeds hogere verzendkosten hierdoor aanzienlijk lager uitvallen. 
Voor u als lezer brengt deze wijziging het grote voordeel voor zich mee, dat de boe-
ken van Perun thans heel gemakkelijk via elke boekhandel te verkrijgen zijn of des-
gewenst ook via internet kunnen worden besteld. Al met al een hele verbetering. 
Voor het komende jaar staan geen nieuwe plannen op stapel. Wel is er hard gewerkt 
aan de duitse vertaling van het in 2014 verschenen boek over Raspoe n en het be-
gin van de Eerste Wereldoorlog. Hopelijk zal hiervoor een (duitse) uitgever kunnen 
worden gevonden, zodat het boek in 2021 zal kunnen verschijnen. 
Op langere termijn wordt een oplossing gezocht voor de vraag, wat er met de boe-
ken en de uitgeversrechten moet gebeuren als Ton Jansen deze niet meer kan behe-
ren. Een opvolger lijkt vooralsnog niet in zicht. 


