Boek Sergej Prokofieff over Judith von Halle’s ‘tijdreizen’
Zoals in de vorige Nieuwsbrief
reeds werd gemeld, is direct na het
verschijnen van het boekje Zeitreisen het plan opgevat hiervan
ook een nederlandse vertaling te
maken, al was beslist niet iedereen
even enthousiast over dit idee. De
inhoud van het boekje liegt er nu
eenmaal niet om en laat duidelijk
zien waarin het probleem met het
werk van Judith von Halle bestaat.
De afgelopen weken en maanden is er bij Perun hard gewerkt en
met enige trots kunnen wij melden
dat de vertaling nu gereed is en
vanaf 22 juli in de winkels zal liggen. Het is veel werk geweest, te
meer omdat de situatie in Duitsland en Zwitserland rondom Judith
von Halle beslist niet iedereen in
Nederland bekend zal zijn, zodat in
aanvullende noten hiervan kort een
beeld moest worden geschetst.
Daarnaast is vrijwel alle literatuur
waarnaar in het boekje wordt verwezen alleen in het Duits beschikbaar, waardoor de lezer zich soms

geen beeld van de context kon vormen. Ook aan dit probleem is tegemoet gekomen via aanvullende noten waarin kort naar cruciale passages uit de betreffende publicaties
wordt verwezen.
Al met al is het een mooie en
inhoudsrijke uitgave geworden, die

Onderstaande brief verscheen
n.a.v. Sergej Prokofieffs terugtreden uit de Vorstand medio
april in Ein Nachrichtenblatt
(Nr.9/2013). Wij willen u deze
hartverwarmende woorden niet
onthouden.

uw medewerking, was gewaarborgd, dat antroposofie in het Goetheanum kon leven, en van daar
kon uitgaan.
Wanneer onder de leden thans
bewustzijn leeft van de betekenis
van de Grondsteen en de Kerstconferentie, als bron van een nieuwe
levens- en werkimpulsen op alle
gebieden, dan hebt u daar met uw
arbeid wezenlijk toe bijgedragen. Zo kan antroposofie op aarde
tegenwoordig
ondanks
alle
weerstanden als realiteit door mensen gevonden worden. Uw onderzoek op geestelijk gebied heeft
betekenis voor een verre toekomst
en is een rijke aansporing voor al
degenen, die met u verbonden zijn
op de weg die Rudolf Steiner gewezen heeft, en waarop hij ons zelf
is voorgegaan. Uw onwankelbare
instaan voor het wezen Antroposo-

Beste Sergej Prokofieff,
Wij, leden uit de hele wereld, willen u van ganser harte danken voor
de grote en trouwe arbeid, die u in
al de jaren van uw openbare activiteit verricht hebt, vooral in de tijd
dat u lid was van het bestuur van
de Algemene Antroposofische
Vereniging, en nog steeds verricht
– voor de antroposofie, voor de
Antroposofische Vereniging, en
voor de [Vrije] Hogeschool [voor
Geesteswetenschap]. Door u, door
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Zoals een mens, op een donkere
dag, de zon vergeet, –
hoewel zij straalt en aldoor helder
schijnt, –
zo kan men U op een donkere dag
vergeten,
om dan opnieuw en telkens weer
ontroerd, verblind zelfs te gevoelen,
hoe onuitputtelijk, ononderbroken
Uw zonnegeest
voor ons, die in het donker wand’len,
straalt.

Christian Morgenstern, Wij vonden een

pad

Nieuwe ambasadeur
Sinds deze zomer heeft Perun er
een nieuwe ambassadeur bij, waar
we heel blij mee zijn: Ineke van
Strien uit Anna Jacobapolder.
Op de website van Perun stelt ze
zich zelf voor:
www.perunboeken.nl / ambassadeurs

fia en voor Rudolf Steiner was en
is voor ons een bemoediging en
aansporing om zelf in deze zin te
handelen. Beste Sergej Prokofieff,
onze allerhartelijkste gedachten
zijn bij u. –
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De eerstkomende Nieuwsbrief verschijnt na de zomer. Bijdragen zijn van harte welkom.
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het huidige ‘gat’ in de beeldvorming over Judith von Halle en het
fenomeen van de stigmatisatie en
de daarmee verbonden ‘tijdreizen’
opvult. Want tot nu toe waren er in
Nederland wel diverse boeken van
Judith von Halle beschikbaar, plus
enige brochures, maar nog geen
enkele serieuze kritische beschouwing van haar werk. Zoals Prokofieff op overtuigende wijze laat
zien is dit – ondanks de bewering
van het tegendeel – op veel plaat-

sen lijnrecht in tegenspraak met
de bevindingen van Rudolf Steiner
en van de evangeliën, zodat het
zeker niet als reguliere antroposofie kan worden beschouwd, sterker
nog: een regelrechte bedreiging
daarvoor vormt. Prokofieff gaat
echter nog een stap verder en laat
ook zien hoe bepaalde belangrijke
gebeurtenissen uit het Keerpunt
der Tijden zich wél hebben toegedragen, waardoor de lezer zich een
verdiept begrip van de Christus-
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impuls eigen kan maken. Zo gaat
ook in dit geval de waarheid uit
Goethe’s Faust op, dat de kracht
‘die steeds het kwade wil’ uiteindelijk ‘het goede bracht’. Een
moedig boek!
Boekgegevens:
Sergej O. Prokofief,
‘Tijdreizen’ - een tegenbeeld van
antroposofisch geestesonderzoek
Paperback (gen.), 160 pag.,
€ 14,90

Nieuw boekje Peter Selg en Sergej Prokofieff
Bij uitgeverij Pentagon is dit voorjaar onder de titel De Antroposofische Vereniging en haar huidige spirituele
beproeving een vertaling verschenen van twee boekjes van resp. Peter Selg en Sergej Prokofieff over de situatie
binnen de Algemene Antroposofische Vereniging. Vanwege de inhoudelijke verwantschap zijn beide boekjes
gebundeld en in 1 band uitgegeven. Paperback, 180 pag., € 18,50. ISBN 978-94-90455-55-2.
Zie verder: www.uitgeverijpentagon.nl

