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Seizoenen van het Leven Een he-dendaags getijden en pelgrims-boek 

In de zomer van 2015 wordt in Nijmegen het 

startschot gegeven voor het Gebroeders van 

Limburg jaar. De Nijmeegse broers Paul, Jan en 

Herman van Limburg trokken rond 1400 naar 

Frankrijk en maakten daar in opdracht van de 

Duc de Berry de veel geroemde getijdenboeken 

Très Riches Heures en Les Belles Heures. Vrijwel 

iedere kunstliefhebber kent de kalenderbladen uit 

Très Riches Heures en Les Belles Heures vormt 

een prominent onderdeel van de collectie van het 

Metropolitan Museum of Art te New York. 

Een getijdenboek is een 

handgeschreven Middel-

eeuws boek met gebeden 

en miniaturen. Het boek kent 

een door de traditie bepaalde 

opbouw: een kalender met 

religieuze feestdagen, heili-

gendagen en afbeeldingen uit het leven van Maria en 

Christus. De boeken waren zeer kostbaar en werden 

door rijke edelen uitgegeven. Op vaste tijden van de 

dag lazen zij hieruit. Daarbij lieten ze zich inspireren 

door het brevier van de monniken met teksten voor 

de cyclus van het kerkelijk jaar. De edellieden voeg-

den daar eigen selecties van gebeden aan toe en 

vaak ook persoonlijke afbeeldingen.

Het getijdenboek was een intiem, 'eigen' boek 

waarin de wat, waarom en hoe vragen in woord en 

beeld werden behandeld: waar moet ik voor wer-

ken, hoe kan ik liefhebben, hoe word ik een goed en 

tevreden mens, hoe kan ik van betekenis zijn voor 

anderen, hoe ga ik om met menselijk onvermogen 

of groot verdriet, hoe kan ik het leven loslaten en in 

vrede sterven? Het boek nodigde uit tot overdenken, 

inspireerde en verschafte esthetisch genot.  
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Het Christendom bood hiervoor de woorden, rituelen, 

beelden en muziek. 

Vandaag de dag is het Christendom niet meer de 

verbindende gemeenschap die het in de Middel-

eeuwen voor veel mensen was. Er ontstaat een 

nieuwe, mondiale gemeenschap waarin meerdere 

religies op gelijkwaardige basis naast elkaar bestaan 

en ook mensen leven die niets met religie hebben. 

Wat verbindt die gemeenschap? Hoe kun je aan je 

leven vorm geven te midden van zoveel indrukken? 

Er is een voortdurende zoektocht op gang gekomen 

waaraan we met het getijdenboek een bijdrage willen 

leveren. 

Seizoenen van het Leven wil een hedendaags 

getijden boek zijn dat de lezer van vandaag aan-

spreekt, los van dogma’s en onafhankelijk van de 

vraag of je iets met het bovennatuurlijke hebt of niet. 

Het wil een boek worden met prachtige kunstwerken 

en wijze teksten, die voor veel mensen toegankelijk 

zijn. Een boek dat esthetisch genot verschaft en van 

persoonlijke betekenis is. Een boek ook dat bijdraagt 

aan een traditie waarin mensen willen leven in con-

tact met hun ziel en in vrijheid van geest, maar niet 

in vrijblijvendheid ten opzichte van hun medemens of 

het publiek belang. Met als doel: een goed gemoed - 

in meerdere betekenissen.

Een vriendelijke groet,

Theo van Stiphout

Intermedi-Art Kunstzaken

Van een Middeleeuws  
getijdenboek naar een  
hedendaags getijden-  
en pelgrimsboek 

Zocht de Middeleeuwse mens zin en betekenis in 

een gepersonaliseerd gebedenboek met de bood-

schap van het evangelie, de moderne mens zoekt 

zèlf naar zin en betekenis. De bronnen daarvoor vindt 

hij op zijn levensweg o.a. in de kunst, religie, sport, 

natuur, muziek of relaties met anderen. De moderne 

mens praktiseert als het ware een 'zelf-zoekspiritua-

liteit' waarbij de persoonlijke levensfilosofie gaande-

weg het leven groeit en inhoud krijgt. Die persoon-

lijke zoektocht willen we met de Seizoenen van het 

Leven stimuleren. 

Door het getijdenboek te verbinden met de kernwaar-

den van de nieuwe pelgrimage de Walk of Wisdom 

hopen we bovendien dat het boek aan het louter 

persoonlijke ontstijgt. De dwingende, westerse 

Waarheidstraditie van de Middeleeuwen maakt bij 

de Seizoenen van het Leven plaats voor een vrije en 

wereldwijde waardengemeenschap. Een gemeen-

schap waarin respect is voor authenticiteit, waar we 

elkaar in onze waarden laten en waar oog is voor toe-

komstige generaties en de natuur. We willen aan het 

ontstaan van die gemeenschap met het getijdenboek 

een bijdrage leveren. 

Formaat en Indeling 

Het boek wordt uitgegeven op A5 formaat 

en telt ongeveer 200 bladzijden. We kiezen 

voor de maanden als hoofdindeling. Elke maand krijgt 

een cyclus van zeven dagen met elke dag haar eigen 
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tekst. Op maandagen kun je de tekst 

lezen behorend bij maandag, op dins-

dag de tekst bij dinsdag, enzovoort. De 

cyclus wordt herhaaldelijk onderbroken 

door een tekst bij een bijzondere dag, 

zoals de dag voor de rechten van de 

mens, Wereldvrouwendag, Valentijns-

dag, Bevrijdingsdag, Vaderdag, Moederdag, Dag van 

de Aarde, dodenherdenking, Allerzielen, Werelddie-

rendag, kerst, nieuwjaar, de sterfdag van een Nobel-

prijswinnaar, etc. We vragen schrijvers, dichters en 

kunstenaars om hier in woord en beeld een eigen-

tijdse invulling aan te geven (de items zijn nog niet 

definitief en mede afhankelijk van hun bijdrage).

Persoonlijke verhalen van  
ambassadeurs en anderen

Behalve kunstenaars en schrijvers nodigen 

we ook anderen uit om over een bijzondere 

ervaring te schrijven. Het moet een per-

soonlijk belangrijke ervaring zijn waarvan ze denken 

dat deze ook voor anderen belangrijk kan zijn. Onze 

redactie kan hierbij helpen. Het verhaal wordt aange-

vuld door een aansprekend gedicht of citaat. 

Voor elk van de maanden vragen we een ambassa-

deur een persoonlijke tekst aan te leveren van circa 

600 woorden (samen met het citaat of gedicht twee 

of drie A5). Zo krijgt elke eerste dag van de maand 

een tekst van een ambassadeur. De overige dagen 

worden ingevuld door andere mensen die ieder 1 A5 

krijgen. De ambassadeurs kunnen ook een overleden 

persoon aandragen die het herdenken waard is in de 

gedenkkalender. Voor de bijdragen worden mensen 

uitgekozen die iets van onze kernwaarden uitdragen.  

Waar het getijdenboek te  
lezen, hoe te gebruiken?

De Seizoenen van het Leven 

kan los van de Walk of 

Wisdom worden gelezen -thuis of 

waar dan ook- als symbolische reis 

naar binnen. Maar het boek kan ook 

worden gelezen als voorbereiding 

of reisgenoot van de daadwerkelijke 

route. Lezers die de kernwaarden onderschrijven en 

de laatste 117 kilometer van de Walk of Wisdom vol-

brengen, mogen een pagina aanleveren voor nieuwe 

uitgaven van de Seizoenen van het Leven. 

Pelgrimsboek en geperso-
naliseerd getijdenboek 
 (print-on-demand)

Zowel pelgrims als 'gewone' lezers kun-

nen op de website via print-on-demand een eigen, 

gepersonaliseerd getijdenboek samenstellen met een 

persoonlijke selectie van aansprekende teksten, mi-

niaturen of foto’s. Naast het getijdenboek verschijnt 

bovendien een werk- of pelgrimsboek dat tijdens de 

pelgrimage van de Walk of Wisdom kan worden mee-

genomen. Dit boek fungeert als pelgrimspaspoort 

(bewijs van deelname) met daarin de routekaart, een 

stempelkaart voor halteplaatsen en lege ruimte voor 

dagboek aantekeningen. 

Per-soon-lijke ver-halen van am-bas-sa-deurs en an-deren

P

Waar het getijden-boek te lezen, hoe te gebrui-ken?W

Pelgrims-boek en geperso-naliseerd getij-denboek (print on demand)P

Walk of Wisdom

De Duc de Berry 
als pelgrim in het 
getijdenboek 
Les Petites Heures
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De moderne 

mens zoekt 

zelf naar zin 

en betekenis

Intermedi-Art, kunstzaken | kunstuitleen

Theo van Stiphout, Sytske Zwart

Pater Brugmanstraat 29, 6522 EH  Nijmegen

T 024 - 3 604 694  E info@intermedi-art.nl 

www.intermedi-art.nl
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