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Bezoek aan de tentoonstelling:
"IK, MARIA VAN GELRE, DE HERTOGIN EN HAAR UITZONDERLIJK GEBEDENBOEK"
in het Valkhof en een geleid bezoek aan de monumentale Stevenskerk te Nijmegen
op zaterdag 27 oktober 2018
Mevrouw,
Mijnheer,

Ik, Maria van Gelre, de eerste grote expositie vertelt het levensverhaal van een middeleeuwse,
haast moderne en zelfbewuste vorstin. U kan haar boeiende levensreis volgen aan de hand van ruim
100 kunstobjecten: miniaturen en handschriften, schilderijen en sculpturen, textiel en sieraden en
uiteraard haar prachtige gebedenboek. Tot de bruiklenen behoren vele artistieke topstukken uit
internationale collecties, die nooit eerder
in onze contreien te zien waren. Haar
gebedenboek was jaren niet te
bewonderen. Een multidisciplinair team
van de Radbouduniversiteit Nijmegen en
de Staatbibliothek Berlin hebben na
jaren onderzoek de geheimen van het
boek kunnen ontrafelen. Bij aanvang van
het onderzoek was maar weinig bekend
over de hertogin.
Zij werd geboren als Marie d'Harcourt in
1380 als nichtje van de Franse koning
en trouwt in 1405 met Reinald IV, hertog
van Gelre en Gulik. Ze is de
opdrachtgeefster van een uitzonderlijk
gebedenboek dat nu met zijn 1200
pagina's tot de grootste Middeleeuwse
kunstschatten van de Lage Landen
behoort.
U kan topstukken bewonderen uit de
Gemäldegalerie en Staatsbibliothek
Kroning Maria van Gelre - Berlijn Gemäldegalerie
Berlin, de universiteitsbibliotheek van
Uppsala, het Victoria& Albert museum in
Londen, het Louvre in Parijs enz.
Voorzitter Jos Henckens verzorgt op woensdag 24 oktober om 20.00 uur: in De Beurs een lezing
over Maria van Gelre. U ontvangt hierover een aparte uitnodiging.
De tentoonstelling kunnen we met audiogids bezoeken in het Valkhof van 14.30 uur tot 17.00 uur.

Het prachtige Königorgel
in de Stevenskerk te Nijmegen

In de voormiddag brengen we een bezoek
aan de grote Stevenskerk van Nijmegen: de
rondleiding wordt verzorgd door 2 plaatselijke
gidsen. Deze laatgotische kerk uit de 16de
eeuw wordt vooral gebruikt voor
oecumenische diensten, exposities,
orgelconcerten op het befaamde Königorgel.
De glasramen zijn uit de 21ste eeuw.

Het programma
08.15 uur:: vertrek per autobus op de parking CCAO, Van Eycklaan 72, MSK
10.00 uur: ontvangst met koffie/thee in de Stevenskerk
10.15 uur: gegidste rondleiding in de kerk
11.45 uur: middagpauze in centrum Nijmegen
14.00 uur: vertrek naar het Valkhof (8min te voet)
14.15 uur: garde-robe en afhalen audiogids
17.00 uur: verzamelen uitgang
17.30 uur: vertrek autobus
19.00 uur: aankomst Maaseik
De kerk en museum liggen op korte wandelafstand.
INSCHRIJVEN: uiterlijk 20 oktober bij penningmeester Annie Metten of secretaris Jan Rutten.
Prijs: €40,- (niet-leden €43,-): inbegrepen busreis, koffie, entreegelden, gidsen, audio en fooi
chauffeur.
Graag op rekening KBC BE89 4534 0990 2185 t.n.v. Pater Sangerskring, Capucienenstraat 10 te
3680 Maaseik.

Agenda
• 24.10.18 om 20.00 uur in De Beurs: lezing door Jos Henckens "Nijmegen en Maria van Gelre"
• 14.11.18 om 20.00 uur in Kasteel Wurfeld: lezing door Phaedra Vanoppen "Huwelijken in tempore
clauso" in Maaseik 1619-1796.
• 17.11.18: Daguitstap naar Tongeren met een bezoek nieuwe archeologische site en Teseum, een
reis door 2000 jaar geschiedenis.
Zie ook www.patersangerskring.org

