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In deze folder: vele activiteiten in 
de meimaand Marikenmaand  

in Nijmegen Marikenstad
 

MEI:  Kunstroute Mariken Kunst Expo: Kunst in de etalage  
gerelateerd aan het verhaal van Mariken van  
Nieumeghen o.a. in de Marikenstraat en in het stadhuis. 
Liever luisteren naar lezingen of muziek?  
Ga op zondagen naar de bieb.

Marikenweek (27 mei t/m 3 juni)  
piek in het Marikenjaar 2018

•  Maria / Mariken Ommegang met eigentijdse spirituele 
beleving met o.a. poëzie, theater, koorzang en processie

•  voorstellingen o.a. muziek, zang, film, dans, theater en 
lezingen

•  stadswandelingen: Ontdek Mariken of Moenen-plekjes. 
Zeven “zondige” wandelingen door Gilde Nijmegen 

•  en meer!

Programma Meimaand 2018
Marikenmaand

Voorlopig Programma. Meest recente programma: zie de website wijzijnmariken.nl

Als opmaat naar de Marikenweek kun je het verhaal van Mariken van Nieumeghen al  
beter te leren kennen middels kunst, lezingen, muziek en dans.

Di 1 mei  Opening Mariken Kunst Expo, Bibliotheek Mariënburg
12.30  (expo vanaf1 mei t/m 3 juni) 

Kunstroute: MarikenKunst in de etalage. Kunst geïnspireerd op het  
verhaal van Mariken van Nieumeghen is te zien in de Marikenstraat,  
Moenenstraat, bibliotheek en in de vitrine van het stadhuis. 

Zo 6 mei  Muzikale vertelvoorstelling Marieke uit Nijmegen, 
14.00 -  Bibliotheek Mariënburg
15.30  Jacques de Vroomen, Neerlandicus en theaterhistoricus, vertelt ons meer 

over het oude drama Mariken van Nieumeghen. Dit is een hoogtepunt 
en sluitsteen van de Middelnederlandse dramatische literatuur én een 
spannend verhaal. Joost Langeveld  zorgt voor muzikale intermezzo’s,  
die de wisselende stemmingen in het verhaal versterken.

Zo 13 mei  Mariken een heks?, Bibliotheek Mariënburg
14.00 -   Lezing door Jacques de Vroomen, Neerlandicus en theater historicus,
15.30   gaat in op de heksenvervolging rond 1515 en kijkt naar de werkelijke 

hoofdpersoon van het mirakelspel. Is de hoofdpersoon eigenlijk wel  
Mariken? Mariken van Nieumeghen is een verhaal en toneelstuk  
typerend voor de overgangstijd tussen Middeleeuwen en Renaissance, 
maar ook over thema’s van alle tijd.

Nijmegen viert in 2018 maar liefst vijf eeuwen Mariken van 
Nieumeghen imiddels diverse activiteiten en evenementen met een  
piek in de maand mei. Deze folder bevat het programmaoverzicht in  
de meimaand Marikenmaand met als klapper de Marikenweek.
Beleef het verhaal van Mariken van Nieumeghen op vele manieren: be-
kijk kunst, theater, film en dans, luister naar lezingen, muziek en zang. 
Laat u rondvoeren in Nijmegen Marikenstad. Nijmegen ademt 
een geheel eigentijdse Mariken.

Organisatie : Wij zijn Mariken
Wij zijn Mariken promoot het verhaal van Mariken. Wij zijn Mariken is een  
productiehuis en platform voor allerhande initiatieven rondom het middeleeuws  
mirakelspel Mariken van Nieumeghen. 
Wij zijn Mariken is er voor iedereen die iets met Mariken van Nieumeghen wil  
doen, er meer vanaf wil weten of samenwerkingsverbanden zoekt voor Mariken  
activiteiten. Samen promoten wij het verhaal van Mariken van Nieumeghen en 
maken Mariken tot symbool van Nijmegen Marikenstad!
Meedoen kan! Kijk voor meer info op wijzijnmariken.nl en onze social media  
@WijzijnMariken en @MarikenvanNieumeghen.

Partners van Wij zijn Mariken 
zijn onder meer:

Nijmeegse Stadsschouwburg en de Vereeniging, Arthouse Lux, Poëziecentrum  
Nederland,  Zomerpodium,  Wij zijn Dance, Dagblad de Gelderlander, Opera2Day,  
Radboud Universiteit, Huis vd Nijmeegse Geschiedenis, Marikenhuis, Huis van  
Compassie, Theatergroep Gras, Nijmeegs Gilde, Nijmeegs Archief, Nijmegen Klinkt, 
Stichting Gebroeders van Limburg, OBGZ Gelderland Zuid, Nimweegs Soap Theater, 
Museum het Valkhof, Marikenpad,  Wij zijn Nijmegen, Stichting Vierdaagsefeesten, 
Marikenhuis, HOVO, vele kunstenaars, muzikanten en schrijvers, , 024Geschiedenis, 
Rode Marikens van Nimwegen, Sint Stevenskerk,  mannenscola Karolus Magnus,  
vrouwenscola Caelestes, en vele anderen.

De activiteiten van Wij zijn Mariken in 
het Marikenjaar 2018 zijn mede 

mogelijk gemaakt door:
• Kernteam vrijwilligers bestaande uit initiatiefnemers Marjolein Pieks  

(Marikenweek en Ommegang en
• Monica Boschman (advies en organisatie),
• Marie-Louise Fransen (Mariken Kunst Expo), 
• MariannA Bakker (Communicatie, PR en organisatie) en 
• Doro Krol (advies en financiële organisatie)
• inhoudelijke en financiële bijdrage vanuit Stichting Poëtisch en 
• de Gemeente Nijmegen (citymarketing) 
• Coöperatiefonds Rabobank en Stichting Het andere Uitje 
• Stichting Kunstraffinaderij en
• vele organisaties, kunstenaars, ondernemers  

en particulieren, zoals vrijwilliger Jacques de Vroomen,  
die Nijmegen Marikenstad willen maken.

Deelname is op eigen risico. * Programma onderdeel onder voorbehoud.
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Kunstroute Mariken Kunst Expo: 
kunst in de etalage (1 mei t/m 3 juni)

Ruim 20 hedendaagse kunstenaars exposeren werk gerelateerd aan het verhaal van 
Mariken. Zie flyer van kunstroute op site. Organisatie Kunstraffinaderij.

Meimaand 2018:

Marikenmaand!
Houdt u van verhalen, kunst, geschiedenis, muziek, theater? Wist u dat 
Nijmegen niet alleen bekend is als oudste stad van Nederland, maar ook 
een rijk middeleeuws verleden heeft? 

In het Marikenjaar 2018 viert Nijmegen dat het verhaal Mariken van 
Nieumeghen vijf eeuwen geleden voor het eerst in druk is verschenen. 
In mei is de M van Maria in de maand, maar het is bovenal Mariken-
maand! De binnenstad van Nijmegen kleurt Maria- / Marikenblauw.  
Bewoners en bezoekers kunnen zomaar een Mariken tegen het lijf lopen. 
Beleef het verhaal van Mariken van Nieumeghen!
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Rode Marikens van Nimwegen, Sint Stevenskerk,  mannenscola Karolus Magnus,  
vrouwenscola Caelestes, en vele anderen.

De activiteiten van Wij zijn Mariken in 
het Marikenjaar 2018 zijn mede 

mogelijk gemaakt door:
• Kernteam vrijwilligers bestaande uit initiatiefnemers Marjolein Pieks  

(Marikenweek en Ommegang en
• Monica Boschman (advies en organisatie),
• Marie-Louise Fransen (Mariken Kunst Expo), 
• MariannA Bakker (Communicatie, PR en organisatie) en 
• Doro Krol (advies en financiële organisatie)
• inhoudelijke en financiële bijdrage vanuit Stichting Poëtisch en 
• de Gemeente Nijmegen (citymarketing) 
• Coöperatiefonds Rabobank en Stichting Het andere Uitje 
• Stichting Kunstraffinaderij en
• vele organisaties, kunstenaars, ondernemers  

en particulieren, zoals vrijwilliger Jacques de Vroomen,  
die Nijmegen Marikenstad willen maken.

Deelname is op eigen risico. * Programma onderdeel onder voorbehoud.
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Kunstroute Mariken Kunst Expo: 
kunst in de etalage (1 mei t/m 3 juni)

Ruim 20 hedendaagse kunstenaars exposeren werk gerelateerd aan het verhaal van 
Mariken. Zie flyer van kunstroute op site. Organisatie Kunstraffinaderij.

Meimaand 2018:

Marikenmaand!
Houdt u van verhalen, kunst, geschiedenis, muziek, theater? Wist u dat 
Nijmegen niet alleen bekend is als oudste stad van Nederland, maar ook 
een rijk middeleeuws verleden heeft? 

In het Marikenjaar 2018 viert Nijmegen dat het verhaal Mariken van 
Nieumeghen vijf eeuwen geleden voor het eerst in druk is verschenen. 
In mei is de M van Maria in de maand, maar het is bovenal Mariken-
maand! De binnenstad van Nijmegen kleurt Maria- / Marikenblauw.  
Bewoners en bezoekers kunnen zomaar een Mariken tegen het lijf lopen. 
Beleef het verhaal van Mariken van Nieumeghen!
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In deze folder: vele activiteiten in 
de meimaand Marikenmaand  

in Nijmegen Marikenstad
 

MEI:  Kunstroute Mariken Kunst Expo: Kunst in de etalage  
gerelateerd aan het verhaal van Mariken van  
Nieumeghen o.a. in de Marikenstraat en in het stadhuis. 
Liever luisteren naar lezingen of muziek?  
Ga op zondagen naar de bieb.

Marikenweek (27 mei t/m 3 juni)  
piek in het Marikenjaar 2018

•  Maria / Mariken Ommegang met eigentijdse spirituele 
beleving met o.a. poëzie, theater, koorzang en processie

•  voorstellingen o.a. muziek, zang, film, dans, theater en 
lezingen

•  stadswandelingen: Ontdek Mariken of Moenen-plekjes. 
Zeven “zondige” wandelingen door Gilde Nijmegen 

•  en meer!

Programma Meimaand 2018
Marikenmaand

Voorlopig Programma. Meest recente programma: zie de website wijzijnmariken.nl

Als opmaat naar de Marikenweek kun je het verhaal van Mariken van Nieumeghen al  
beter te leren kennen middels kunst, lezingen, muziek en dans.

Di 1 mei  Opening Mariken Kunst Expo, Bibliotheek Mariënburg
12.30  (expo vanaf1 mei t/m 3 juni) 

Kunstroute: MarikenKunst in de etalage. Kunst geïnspireerd op het  
verhaal van Mariken van Nieumeghen is te zien in de Marikenstraat,  
Moenenstraat, bibliotheek en in de vitrine van het stadhuis. 

Zo 6 mei  Muzikale vertelvoorstelling Marieke uit Nijmegen, 
14.00 -  Bibliotheek Mariënburg
15.30  Jacques de Vroomen, Neerlandicus en theaterhistoricus, vertelt ons meer 

over het oude drama Mariken van Nieumeghen. Dit is een hoogtepunt 
en sluitsteen van de Middelnederlandse dramatische literatuur én een 
spannend verhaal. Joost Langeveld  zorgt voor muzikale intermezzo’s,  
die de wisselende stemmingen in het verhaal versterken.

Zo 13 mei  Mariken een heks?, Bibliotheek Mariënburg
14.00 -   Lezing door Jacques de Vroomen, Neerlandicus en theater historicus,
15.30   gaat in op de heksenvervolging rond 1515 en kijkt naar de werkelijke 

hoofdpersoon van het mirakelspel. Is de hoofdpersoon eigenlijk wel  
Mariken? Mariken van Nieumeghen is een verhaal en toneelstuk  
typerend voor de overgangstijd tussen Middeleeuwen en Renaissance, 
maar ook over thema’s van alle tijd.

Nijmegen viert in 2018 maar liefst vijf eeuwen Mariken van 
Nieumeghen imiddels diverse activiteiten en evenementen met een  
piek in de maand mei. Deze folder bevat het programmaoverzicht in  
de meimaand Marikenmaand met als klapper de Marikenweek.
Beleef het verhaal van Mariken van Nieumeghen op vele manieren: be-
kijk kunst, theater, film en dans, luister naar lezingen, muziek en zang. 
Laat u rondvoeren in Nijmegen Marikenstad. Nijmegen ademt 
een geheel eigentijdse Mariken.

Organisatie : Wij zijn Mariken
Wij zijn Mariken promoot het verhaal van Mariken. Wij zijn Mariken is een  
productiehuis en platform voor allerhande initiatieven rondom het middeleeuws  
mirakelspel Mariken van Nieumeghen. 
Wij zijn Mariken is er voor iedereen die iets met Mariken van Nieumeghen wil  
doen, er meer vanaf wil weten of samenwerkingsverbanden zoekt voor Mariken  
activiteiten. Samen promoten wij het verhaal van Mariken van Nieumeghen en 
maken Mariken tot symbool van Nijmegen Marikenstad!
Meedoen kan! Kijk voor meer info op wijzijnmariken.nl en onze social media  
@WijzijnMariken en @MarikenvanNieumeghen.

Partners van Wij zijn Mariken 
zijn onder meer:

Nijmeegse Stadsschouwburg en de Vereeniging, Arthouse Lux, Poëziecentrum  
Nederland,  Zomerpodium,  Wij zijn Dance, Dagblad de Gelderlander, Opera2Day,  
Radboud Universiteit, Huis vd Nijmeegse Geschiedenis, Marikenhuis, Huis van  
Compassie, Theatergroep Gras, Nijmeegs Gilde, Nijmeegs Archief, Nijmegen Klinkt, 
Stichting Gebroeders van Limburg, OBGZ Gelderland Zuid, Nimweegs Soap Theater, 
Museum het Valkhof, Marikenpad,  Wij zijn Nijmegen, Stichting Vierdaagsefeesten, 
Marikenhuis, HOVO, vele kunstenaars, muzikanten en schrijvers, , 024Geschiedenis, 
Rode Marikens van Nimwegen, Sint Stevenskerk,  mannenscola Karolus Magnus,  
vrouwenscola Caelestes, en vele anderen.

De activiteiten van Wij zijn Mariken in 
het Marikenjaar 2018 zijn mede 

mogelijk gemaakt door:
• Kernteam vrijwilligers bestaande uit initiatiefnemers Marjolein Pieks  

(Marikenweek en Ommegang en
• Monica Boschman (advies en organisatie),
• Marie-Louise Fransen (Mariken Kunst Expo), 
• MariannA Bakker (Communicatie, PR en organisatie) en 
• Doro Krol (advies en financiële organisatie)
• inhoudelijke en financiële bijdrage vanuit Stichting Poëtisch en 
• de Gemeente Nijmegen (citymarketing) 
• Coöperatiefonds Rabobank en Stichting Het andere Uitje 
• Stichting Kunstraffinaderij en
• vele organisaties, kunstenaars, ondernemers  

en particulieren, zoals vrijwilliger Jacques de Vroomen,  
die Nijmegen Marikenstad willen maken.

Deelname is op eigen risico. * Programma onderdeel onder voorbehoud.
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Kunstroute Mariken Kunst Expo: 
kunst in de etalage (1 mei t/m 3 juni)

Ruim 20 hedendaagse kunstenaars exposeren werk gerelateerd aan het verhaal van 
Mariken. Zie flyer van kunstroute op site. Organisatie Kunstraffinaderij.

Meimaand 2018:

Marikenmaand!
Houdt u van verhalen, kunst, geschiedenis, muziek, theater? Wist u dat 
Nijmegen niet alleen bekend is als oudste stad van Nederland, maar ook 
een rijk middeleeuws verleden heeft? 

In het Marikenjaar 2018 viert Nijmegen dat het verhaal Mariken van 
Nieumeghen vijf eeuwen geleden voor het eerst in druk is verschenen. 
In mei is de M van Maria in de maand, maar het is bovenal Mariken-
maand! De binnenstad van Nijmegen kleurt Maria- / Marikenblauw.  
Bewoners en bezoekers kunnen zomaar een Mariken tegen het lijf lopen. 
Beleef het verhaal van Mariken van Nieumeghen!
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Programma Marikenweek 
27 mei t/m 3 juni 2018

Zondag 27 mei
09.00 -   Maria/ Mariken Ommegang met processie, opening Marikenweek
11.00  Valkhofkapel (naar Mariënburgkapel) 

In poëzie, dans, theater en koorzang kernscènes uit het middeleeuwse 
mirakelspel Mariken van Nieumeghen en een theatervertolking van het 
middeleeuws wagenspel Masscheroen. Een ingetogen ceremonie start 
in de Valkhofkapel met o.a. poëzie van Monica Boschman. Om 09.30 uur 
start de Ommegang voorgegaan door het koor Schola Cantorum Karolus 
Magnus. Via de Maria beeltenis in de Burchtstraat en de Marikenstraat gaat 
deze naar de Mariënburgkapel. Hier zingt het koor Schola Voces Caelestes.
Aansluitend wordt het wagenspel Masscheroen verbeeld met solotheater 
door Marjolein Pieks.

12.00 -  Marikenloop - Mariken at the Park, Park Brakkenstein
18.00  Marikenloop, het jaarlijkse hardloopfestijn waaraan duizenden  

vrouwen meedoen, vindt dit jaar voor de 16e keer plaats. Mariken at the 
Park is een heuse festivalsetting met muziek, kraampjes en optredens. 
Mariken levert het startschot voor de afstand van 10 km en is in het park 
aanwezig om samen op de foto te gaan of persoonlijk het Marikenverhaal 
aan jou te vertellen.

12.00 -  Mariken Waalzinnig, in en rondom LUX
18.00  Het jaarlijkse festival Waalzinnig stimuleert mensen met een beperking  

om zich te uiten door middel van kunst, cultuur en bewegen.  
Mariken opent de fototentoonstelling van Fotostudio/Pluryn om 12 uur.

Woensdag 30 mei
13.45 -  Solo theater Mariken! Mariken!, Mariënburgkapel
14.15  Actrice Marjolein Pieks speelt voorstelling, waarin ze alle personages  

uit het verhaal van Mariken van Nieumeghen speelt in een intieme en  
poëtische theatersolo. In het kader van het Marikenjaar brengt ze deze  
nog een keer op de planken aan de hand van improvisaties en nieuwe  
scènes ‘Must see’ de ‘echte’ Mariken Marjolein Pieks.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.  
14.30  Dansvoorstelling over Mariken*, 
15.00 Mariënburgkapel
15.00 -  Opening expo Nieuwe Marikens, museum Het Valkhof 
18.00  Opening van expositie van foto’s Nieuwe Marikens van Sara Donkers.  

Deze zijn gemaakt bij  een serie artikelen in dagblad De Gelderlander over 
sterke vrouwen in Nijmegen. Het naslagwerk wordt gepresenteerd. Tevens 
kun je kennismaken met de geëxposeerden. Zijn verder alle 54 Nijmeegse 
vrouwen present met de naam Mariken waar Wij zijn  
Nijmegen naar op zoek is?. En…er is Marikensoep! Wel zo feestelijk.

20.00  Theater: Mariken!, op wo 30 mei t/m 3 juni, Startpunt Mariënburgkapel 
Gloednieuwe theaterbewerking van Mariken van Nieumeghen. De voor-
stelling speelt op twee locaties en bevat een wandeling door de stad.

Donderdag 31 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief, Regionaal Archief Nijmegen 
12.00  (naast bibliotheek) 

Speciale Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de  
Vroomen en Marjolein Pieks. (Zie ook 28 mei)

12.30 -  Vertelvoorstelling: Marktdag in Marikenstad, Mariënburgkapel
13.30  Twee marktkoopvrouwen (gespeeld door Elise van Riet en Maria  

Kessels) verkopen op de Grote Markt hun waren bij het Mariken  
standbeeld. Ze hebben de pest er in. Wie was dan wel die Mariken?  
Het verhaal van 500 jaar geleden verteld en gespeeld met commentaar 
door vrouwen van deze tijd.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes.
16.00  Mariam, de Syrische Mariken, Mariënburgkapel 

Het huis van Compassie zet de Arabische vertaling van Mariken centraal.
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

om 12.30   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 13.30   Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catharina van  

Bourbon. Zij was de echtgenote van hertog Adolf van Gelre. Het verhaal 
van Mariken speelt in haar tijd. Catherine wordt genoemd in het verhaal 
van Mariken wanneer haar petemoei Mariken de straat weer opstuurt.  
Petemoei hield van de hertog. Hoe zit het met Catharina? 

12.30 -  Muzikale vertelvoorstelling, Sint Stevenskerk
13.30  Door Jacques de Vroomen en Joost Langeveld (zie ook 6 mei).
14.30 -  Duurzame Marikenjurk tijdens Sustainable Fashion show
14.45  Marikenstraat naast Koningsplein 

Bekendmaking van winnend ontwerp voor duurzame Marikenjurk.  
Activiteit in kader van Green Capital.

18.00 -  (kinder)Film Mariken!, Arthouse LUX
19.30  in aanwezigheid van regisseur André van Duren 

Het weesmeisje Mariken (Van den Broeck) groeit afgezonderd van de 
bewoonde wereld, op bij de oude zonderling Archibald (Decleir). Als op een 
dag hun geit sterft, besluit Mariken naar de jaarmarkt in Nijmegen te lopen 
om een nieuwe te kopen. Het wordt een avontuurlijke tocht. Een film n.a.v. 
het kinderboek Mariken door Peter van Gestel. Een uitstekende jeugdfilm, 
mede dankzij sterke bijrollen met onder andere ook Johanna ter Steege en 
Ramsey Nasr. 

19.30 -  Interview André van Duren n.a.v. film Mariken, Arthouse LUX
20.30  Speciaal in het kader van het Marikenjaar is filmregisseur André van  

Duren uitgenodigd voor een interview door Arthouse LUX in samenwerking 
met Poëziecentrum Nederland. 

20.30 -  Nijmeegse Marieke: het verhaal verteld in liedjes, Arthouse LUX, zaal 1
21.30  Het verhaal van Mariken van Nieumeghen (Nijmeegse Marieke) wordt  

vanavond gezongen door Marjolein Pieks en Karel Bosman met  
muzikale begeleiding van Henk Wanders en Hans Houkes.  
Nijmeegse Marieke is in april als boek met cd uitgebracht. 

Vrijdag 1 juni
13.00  The Charles Men. A-capella zang, Mariënburgkapel 

Een vocale reis langs alle steden die Mariken aandeed en waarbij  
Maria een belangrijke rol speelt.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.30  Mariken vroeger en nu, Mariënburgkapel 

Lezing van Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de  
Radboud Universiteit,“Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie 
van  Mariken van Nieumeghen die niet uit Nieumeghen kwam, dit jaar geen 
vijfhonderd jaar oud is geworden en protestant werd.”

14.00 -  Poëzie en zang, Mariënburgkapel
15.00  Dichters Monica Boschman en Marjolein Pieks brengen Mariken tot  

leven aan de hand van zelf geschreven gedichten en zang. Een intieme 
bijeenkomst die de diepere lagen uit het Marikenverhaal onderzoekt  
en blootlegt. 

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

20.30  Miniconcert Nijmeegse Marieke, Brebl 
Tijdens het maandelijks terugkerend Nederlandstalig muzikaal artiesten-
podium Hagelslag, een kleine greep uit Nijmeegse Marieke, het verhaal van 
Mariken van Nieumeghen in liedjes door Karel Bosman, Marjolein Pieks en 
vele andere Nijmeegse muzikanten.

Zaterdag 2 juni
11.00 -  Kindertheater, Mariënburgkapel
12.00  Een reis door luchtige liedjes met een “meezing” gehalte, maar ook 

serieuze stukken tekst en een duidelijke boodschap: al heb je nog zo veel 
verkeerd gedaan, als je jezelf kan vergeven, kunnen anderen dat ook.  
Het verhaal van Mariken door theatermaker en actrice Heleen van  
Maldegem, voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 

om 13.00   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 14.00  Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catherina.  

(Verdere info zie zo 20 mei.)
14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes. 
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).

Maandag 28 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief
12.00   Regionaal Archief Nijmegen (naast bibliotheek) 

Het RAN organiseert op 28 en 31 mei van 11:00-12:00 uur een speciale  
Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de Vroomen en  
Marjolein Pieks.

16.00 -    Lezing Antal Giesbers, Mariënburgkapel
17.00  Neerlandicus mediaevist Antal Giesbers benadert het verhaal van Mariken 

van Nieumeghen door de ogen van het oorspronkelijke publiek. Hij  
beantwoordt vragen als: Wat was de realiteit in Marikens wereld? Is het een 
verhaal over schuld en boete of gaat het dieper?

15.00 -  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink, Mariënburgkapel 
17.00  Met Mariken de diepte in. Het Poëziecentrum Nederland verzorgt een 

workshop met fragmenten uit een hoorspel Mariken van Nieumeghen, de 
film en de hertaling van Willem Wilmink.

Dinsdag 29 mei
13.00  (Paal)dansvoorstelling ‘Hellevuur’, Mariënburgkapel  

Paaldanseres Satya Lebeau kruipt in de krochten van de hel en wringt haar 
lichaam in bochten rond de paal. Is dit Mariken (Emmeken) ten tijde van 
haar zondige leven in Antwerpen? 

14.00 - Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00 Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.00  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink 

Mariënburgkapel (Zie beschrijving 28 mei)
20.00 -  Fotofilm en performance Theo Jennissen, Joris Ivenszaal Arthouse LUX
  Performance door fotograaf Jennissen met gedichten en film, model.  

Mariken en Moenen (Jennissen).

Zondag 3 juni
13.30 -  Roze Marikendag, 
18.00  Het Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen  

Optredens van muzikanten en dichters in het teken van het Marikenjaar in 
samenwerking met het COC, herensalon. Een kleine stadswandeling voert 
door de Moenen- en Marikenstraat langs kunst in de etalage.  
Om 16.00u afsluitende Roze Borrel met optreden van Roze Mariken DJ  
in de Thom Tom Club, Van Welderenstraat 65, Nijmegen

17.00  Switch Fragmenten uit MIRAKELS, Mariënburgplein 
Popkoor Switch brengt tijdens het korenfestival Nijmegen Klinkt  
fragmenten uit de Matineevoorstelling Van Rachmaninov tot Rammstein, 
een eigentijdse versie van het verhaal van Mariken van Nieumeghen.  
Popnummers uit alle tijden, maar nu passend gemaakt op dit Nimweegs 
Mirakel.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt.
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
12.00 -  Nijmegen Klinkt
18.00  Vier Marikens kondigen het programma van Nijmegen Klinkt aan op diverse 

plekken in de stad. Om 18 uur op Plein 1944 zingen Marjolein Pieks en Lara 
Willems alias Mariken van Nieumeghen het reeds befaamde Heimweelied 
geschreven door o.m Ben Dirks.

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).

Deelname is op eigen risico. * Programma onderdeel onder voorbehoud.
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David van Haren

Willem Melssen

Rob Lammerts Fotografie

Sven Hoekstra
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Programma Marikenweek 
27 mei t/m 3 juni 2018

Zondag 27 mei
09.00 -   Maria/ Mariken Ommegang met processie, opening Marikenweek
11.00  Valkhofkapel (naar Mariënburgkapel) 

In poëzie, dans, theater en koorzang kernscènes uit het middeleeuwse 
mirakelspel Mariken van Nieumeghen en een theatervertolking van het 
middeleeuws wagenspel Masscheroen. Een ingetogen ceremonie start 
in de Valkhofkapel met o.a. poëzie van Monica Boschman. Om 09.30 uur 
start de Ommegang voorgegaan door het koor Schola Cantorum Karolus 
Magnus. Via de Maria beeltenis in de Burchtstraat en de Marikenstraat gaat 
deze naar de Mariënburgkapel. Hier zingt het koor Schola Voces Caelestes.
Aansluitend wordt het wagenspel Masscheroen verbeeld met solotheater 
door Marjolein Pieks.

12.00 -  Marikenloop - Mariken at the Park, Park Brakkenstein
18.00  Marikenloop, het jaarlijkse hardloopfestijn waaraan duizenden  

vrouwen meedoen, vindt dit jaar voor de 16e keer plaats. Mariken at the 
Park is een heuse festivalsetting met muziek, kraampjes en optredens. 
Mariken levert het startschot voor de afstand van 10 km en is in het park 
aanwezig om samen op de foto te gaan of persoonlijk het Marikenverhaal 
aan jou te vertellen.

12.00 -  Mariken Waalzinnig, in en rondom LUX
18.00  Het jaarlijkse festival Waalzinnig stimuleert mensen met een beperking  

om zich te uiten door middel van kunst, cultuur en bewegen.  
Mariken opent de fototentoonstelling van Fotostudio/Pluryn om 12 uur.

Woensdag 30 mei
13.45 -  Solo theater Mariken! Mariken!, Mariënburgkapel
14.15  Actrice Marjolein Pieks speelt voorstelling, waarin ze alle personages  

uit het verhaal van Mariken van Nieumeghen speelt in een intieme en  
poëtische theatersolo. In het kader van het Marikenjaar brengt ze deze  
nog een keer op de planken aan de hand van improvisaties en nieuwe  
scènes ‘Must see’ de ‘echte’ Mariken Marjolein Pieks.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.  
14.30  Dansvoorstelling over Mariken*, 
15.00 Mariënburgkapel
15.00 -  Opening expo Nieuwe Marikens, museum Het Valkhof 
18.00  Opening van expositie van foto’s Nieuwe Marikens van Sara Donkers.  

Deze zijn gemaakt bij  een serie artikelen in dagblad De Gelderlander over 
sterke vrouwen in Nijmegen. Het naslagwerk wordt gepresenteerd. Tevens 
kun je kennismaken met de geëxposeerden. Zijn verder alle 54 Nijmeegse 
vrouwen present met de naam Mariken waar Wij zijn  
Nijmegen naar op zoek is?. En…er is Marikensoep! Wel zo feestelijk.

20.00  Theater: Mariken!, op wo 30 mei t/m 3 juni, Startpunt Mariënburgkapel 
Gloednieuwe theaterbewerking van Mariken van Nieumeghen. De voor-
stelling speelt op twee locaties en bevat een wandeling door de stad.

Donderdag 31 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief, Regionaal Archief Nijmegen 
12.00  (naast bibliotheek) 

Speciale Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de  
Vroomen en Marjolein Pieks. (Zie ook 28 mei)

12.30 -  Vertelvoorstelling: Marktdag in Marikenstad, Mariënburgkapel
13.30  Twee marktkoopvrouwen (gespeeld door Elise van Riet en Maria  

Kessels) verkopen op de Grote Markt hun waren bij het Mariken  
standbeeld. Ze hebben de pest er in. Wie was dan wel die Mariken?  
Het verhaal van 500 jaar geleden verteld en gespeeld met commentaar 
door vrouwen van deze tijd.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes.
16.00  Mariam, de Syrische Mariken, Mariënburgkapel 

Het huis van Compassie zet de Arabische vertaling van Mariken centraal.
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

om 12.30   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 13.30   Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catharina van  

Bourbon. Zij was de echtgenote van hertog Adolf van Gelre. Het verhaal 
van Mariken speelt in haar tijd. Catherine wordt genoemd in het verhaal 
van Mariken wanneer haar petemoei Mariken de straat weer opstuurt.  
Petemoei hield van de hertog. Hoe zit het met Catharina? 

12.30 -  Muzikale vertelvoorstelling, Sint Stevenskerk
13.30  Door Jacques de Vroomen en Joost Langeveld (zie ook 6 mei).
14.30 -  Duurzame Marikenjurk tijdens Sustainable Fashion show
14.45  Marikenstraat naast Koningsplein 

Bekendmaking van winnend ontwerp voor duurzame Marikenjurk.  
Activiteit in kader van Green Capital.

18.00 -  (kinder)Film Mariken!, Arthouse LUX
19.30  in aanwezigheid van regisseur André van Duren 

Het weesmeisje Mariken (Van den Broeck) groeit afgezonderd van de 
bewoonde wereld, op bij de oude zonderling Archibald (Decleir). Als op een 
dag hun geit sterft, besluit Mariken naar de jaarmarkt in Nijmegen te lopen 
om een nieuwe te kopen. Het wordt een avontuurlijke tocht. Een film n.a.v. 
het kinderboek Mariken door Peter van Gestel. Een uitstekende jeugdfilm, 
mede dankzij sterke bijrollen met onder andere ook Johanna ter Steege en 
Ramsey Nasr. 

19.30 -  Interview André van Duren n.a.v. film Mariken, Arthouse LUX
20.30  Speciaal in het kader van het Marikenjaar is filmregisseur André van  

Duren uitgenodigd voor een interview door Arthouse LUX in samenwerking 
met Poëziecentrum Nederland. 

20.30 -  Nijmeegse Marieke: het verhaal verteld in liedjes, Arthouse LUX, zaal 1
21.30  Het verhaal van Mariken van Nieumeghen (Nijmeegse Marieke) wordt  

vanavond gezongen door Marjolein Pieks en Karel Bosman met  
muzikale begeleiding van Henk Wanders en Hans Houkes.  
Nijmeegse Marieke is in april als boek met cd uitgebracht. 

Vrijdag 1 juni
13.00  The Charles Men. A-capella zang, Mariënburgkapel 

Een vocale reis langs alle steden die Mariken aandeed en waarbij  
Maria een belangrijke rol speelt.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.30  Mariken vroeger en nu, Mariënburgkapel 

Lezing van Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de  
Radboud Universiteit,“Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie 
van  Mariken van Nieumeghen die niet uit Nieumeghen kwam, dit jaar geen 
vijfhonderd jaar oud is geworden en protestant werd.”

14.00 -  Poëzie en zang, Mariënburgkapel
15.00  Dichters Monica Boschman en Marjolein Pieks brengen Mariken tot  

leven aan de hand van zelf geschreven gedichten en zang. Een intieme 
bijeenkomst die de diepere lagen uit het Marikenverhaal onderzoekt  
en blootlegt. 

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

20.30  Miniconcert Nijmeegse Marieke, Brebl 
Tijdens het maandelijks terugkerend Nederlandstalig muzikaal artiesten-
podium Hagelslag, een kleine greep uit Nijmeegse Marieke, het verhaal van 
Mariken van Nieumeghen in liedjes door Karel Bosman, Marjolein Pieks en 
vele andere Nijmeegse muzikanten.

Zaterdag 2 juni
11.00 -  Kindertheater, Mariënburgkapel
12.00  Een reis door luchtige liedjes met een “meezing” gehalte, maar ook 

serieuze stukken tekst en een duidelijke boodschap: al heb je nog zo veel 
verkeerd gedaan, als je jezelf kan vergeven, kunnen anderen dat ook.  
Het verhaal van Mariken door theatermaker en actrice Heleen van  
Maldegem, voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 

om 13.00   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 14.00  Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catherina.  

(Verdere info zie zo 20 mei.)
14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes. 
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).

Maandag 28 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief
12.00   Regionaal Archief Nijmegen (naast bibliotheek) 

Het RAN organiseert op 28 en 31 mei van 11:00-12:00 uur een speciale  
Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de Vroomen en  
Marjolein Pieks.

16.00 -    Lezing Antal Giesbers, Mariënburgkapel
17.00  Neerlandicus mediaevist Antal Giesbers benadert het verhaal van Mariken 

van Nieumeghen door de ogen van het oorspronkelijke publiek. Hij  
beantwoordt vragen als: Wat was de realiteit in Marikens wereld? Is het een 
verhaal over schuld en boete of gaat het dieper?

15.00 -  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink, Mariënburgkapel 
17.00  Met Mariken de diepte in. Het Poëziecentrum Nederland verzorgt een 

workshop met fragmenten uit een hoorspel Mariken van Nieumeghen, de 
film en de hertaling van Willem Wilmink.

Dinsdag 29 mei
13.00  (Paal)dansvoorstelling ‘Hellevuur’, Mariënburgkapel  

Paaldanseres Satya Lebeau kruipt in de krochten van de hel en wringt haar 
lichaam in bochten rond de paal. Is dit Mariken (Emmeken) ten tijde van 
haar zondige leven in Antwerpen? 

14.00 - Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00 Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.00  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink 

Mariënburgkapel (Zie beschrijving 28 mei)
20.00 -  Fotofilm en performance Theo Jennissen, Joris Ivenszaal Arthouse LUX
  Performance door fotograaf Jennissen met gedichten en film, model.  

Mariken en Moenen (Jennissen).

Zondag 3 juni
13.30 -  Roze Marikendag, 
18.00  Het Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen  

Optredens van muzikanten en dichters in het teken van het Marikenjaar in 
samenwerking met het COC, herensalon. Een kleine stadswandeling voert 
door de Moenen- en Marikenstraat langs kunst in de etalage.  
Om 16.00u afsluitende Roze Borrel met optreden van Roze Mariken DJ  
in de Thom Tom Club, Van Welderenstraat 65, Nijmegen

17.00  Switch Fragmenten uit MIRAKELS, Mariënburgplein 
Popkoor Switch brengt tijdens het korenfestival Nijmegen Klinkt  
fragmenten uit de Matineevoorstelling Van Rachmaninov tot Rammstein, 
een eigentijdse versie van het verhaal van Mariken van Nieumeghen.  
Popnummers uit alle tijden, maar nu passend gemaakt op dit Nimweegs 
Mirakel.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt.
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
12.00 -  Nijmegen Klinkt
18.00  Vier Marikens kondigen het programma van Nijmegen Klinkt aan op diverse 

plekken in de stad. Om 18 uur op Plein 1944 zingen Marjolein Pieks en Lara 
Willems alias Mariken van Nieumeghen het reeds befaamde Heimweelied 
geschreven door o.m Ben Dirks.

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).
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Programma Marikenweek 
27 mei t/m 3 juni 2018

Zondag 27 mei
09.00 -   Maria/ Mariken Ommegang met processie, opening Marikenweek
11.00  Valkhofkapel (naar Mariënburgkapel) 

In poëzie, dans, theater en koorzang kernscènes uit het middeleeuwse 
mirakelspel Mariken van Nieumeghen en een theatervertolking van het 
middeleeuws wagenspel Masscheroen. Een ingetogen ceremonie start 
in de Valkhofkapel met o.a. poëzie van Monica Boschman. Om 09.30 uur 
start de Ommegang voorgegaan door het koor Schola Cantorum Karolus 
Magnus. Via de Maria beeltenis in de Burchtstraat en de Marikenstraat gaat 
deze naar de Mariënburgkapel. Hier zingt het koor Schola Voces Caelestes.
Aansluitend wordt het wagenspel Masscheroen verbeeld met solotheater 
door Marjolein Pieks.

12.00 -  Marikenloop - Mariken at the Park, Park Brakkenstein
18.00  Marikenloop, het jaarlijkse hardloopfestijn waaraan duizenden  

vrouwen meedoen, vindt dit jaar voor de 16e keer plaats. Mariken at the 
Park is een heuse festivalsetting met muziek, kraampjes en optredens. 
Mariken levert het startschot voor de afstand van 10 km en is in het park 
aanwezig om samen op de foto te gaan of persoonlijk het Marikenverhaal 
aan jou te vertellen.

12.00 -  Mariken Waalzinnig, in en rondom LUX
18.00  Het jaarlijkse festival Waalzinnig stimuleert mensen met een beperking  

om zich te uiten door middel van kunst, cultuur en bewegen.  
Mariken opent de fototentoonstelling van Fotostudio/Pluryn om 12 uur.

Woensdag 30 mei
13.45 -  Solo theater Mariken! Mariken!, Mariënburgkapel
14.15  Actrice Marjolein Pieks speelt voorstelling, waarin ze alle personages  

uit het verhaal van Mariken van Nieumeghen speelt in een intieme en  
poëtische theatersolo. In het kader van het Marikenjaar brengt ze deze  
nog een keer op de planken aan de hand van improvisaties en nieuwe  
scènes ‘Must see’ de ‘echte’ Mariken Marjolein Pieks.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.  
14.30  Dansvoorstelling over Mariken*, 
15.00 Mariënburgkapel
15.00 -  Opening expo Nieuwe Marikens, museum Het Valkhof 
18.00  Opening van expositie van foto’s Nieuwe Marikens van Sara Donkers.  

Deze zijn gemaakt bij  een serie artikelen in dagblad De Gelderlander over 
sterke vrouwen in Nijmegen. Het naslagwerk wordt gepresenteerd. Tevens 
kun je kennismaken met de geëxposeerden. Zijn verder alle 54 Nijmeegse 
vrouwen present met de naam Mariken waar Wij zijn  
Nijmegen naar op zoek is?. En…er is Marikensoep! Wel zo feestelijk.

20.00  Theater: Mariken!, op wo 30 mei t/m 3 juni, Startpunt Mariënburgkapel 
Gloednieuwe theaterbewerking van Mariken van Nieumeghen. De voor-
stelling speelt op twee locaties en bevat een wandeling door de stad.

Donderdag 31 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief, Regionaal Archief Nijmegen 
12.00  (naast bibliotheek) 

Speciale Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de  
Vroomen en Marjolein Pieks. (Zie ook 28 mei)

12.30 -  Vertelvoorstelling: Marktdag in Marikenstad, Mariënburgkapel
13.30  Twee marktkoopvrouwen (gespeeld door Elise van Riet en Maria  

Kessels) verkopen op de Grote Markt hun waren bij het Mariken  
standbeeld. Ze hebben de pest er in. Wie was dan wel die Mariken?  
Het verhaal van 500 jaar geleden verteld en gespeeld met commentaar 
door vrouwen van deze tijd.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes.
16.00  Mariam, de Syrische Mariken, Mariënburgkapel 

Het huis van Compassie zet de Arabische vertaling van Mariken centraal.
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

om 12.30   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 13.30   Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catharina van  

Bourbon. Zij was de echtgenote van hertog Adolf van Gelre. Het verhaal 
van Mariken speelt in haar tijd. Catherine wordt genoemd in het verhaal 
van Mariken wanneer haar petemoei Mariken de straat weer opstuurt.  
Petemoei hield van de hertog. Hoe zit het met Catharina? 

12.30 -  Muzikale vertelvoorstelling, Sint Stevenskerk
13.30  Door Jacques de Vroomen en Joost Langeveld (zie ook 6 mei).
14.30 -  Duurzame Marikenjurk tijdens Sustainable Fashion show
14.45  Marikenstraat naast Koningsplein 

Bekendmaking van winnend ontwerp voor duurzame Marikenjurk.  
Activiteit in kader van Green Capital.

18.00 -  (kinder)Film Mariken!, Arthouse LUX
19.30  in aanwezigheid van regisseur André van Duren 

Het weesmeisje Mariken (Van den Broeck) groeit afgezonderd van de 
bewoonde wereld, op bij de oude zonderling Archibald (Decleir). Als op een 
dag hun geit sterft, besluit Mariken naar de jaarmarkt in Nijmegen te lopen 
om een nieuwe te kopen. Het wordt een avontuurlijke tocht. Een film n.a.v. 
het kinderboek Mariken door Peter van Gestel. Een uitstekende jeugdfilm, 
mede dankzij sterke bijrollen met onder andere ook Johanna ter Steege en 
Ramsey Nasr. 

19.30 -  Interview André van Duren n.a.v. film Mariken, Arthouse LUX
20.30  Speciaal in het kader van het Marikenjaar is filmregisseur André van  

Duren uitgenodigd voor een interview door Arthouse LUX in samenwerking 
met Poëziecentrum Nederland. 

20.30 -  Nijmeegse Marieke: het verhaal verteld in liedjes, Arthouse LUX, zaal 1
21.30  Het verhaal van Mariken van Nieumeghen (Nijmeegse Marieke) wordt  

vanavond gezongen door Marjolein Pieks en Karel Bosman met  
muzikale begeleiding van Henk Wanders en Hans Houkes.  
Nijmeegse Marieke is in april als boek met cd uitgebracht. 

Vrijdag 1 juni
13.00  The Charles Men. A-capella zang, Mariënburgkapel 

Een vocale reis langs alle steden die Mariken aandeed en waarbij  
Maria een belangrijke rol speelt.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.30  Mariken vroeger en nu, Mariënburgkapel 

Lezing van Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de  
Radboud Universiteit,“Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie 
van  Mariken van Nieumeghen die niet uit Nieumeghen kwam, dit jaar geen 
vijfhonderd jaar oud is geworden en protestant werd.”

14.00 -  Poëzie en zang, Mariënburgkapel
15.00  Dichters Monica Boschman en Marjolein Pieks brengen Mariken tot  

leven aan de hand van zelf geschreven gedichten en zang. Een intieme 
bijeenkomst die de diepere lagen uit het Marikenverhaal onderzoekt  
en blootlegt. 

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

20.30  Miniconcert Nijmeegse Marieke, Brebl 
Tijdens het maandelijks terugkerend Nederlandstalig muzikaal artiesten-
podium Hagelslag, een kleine greep uit Nijmeegse Marieke, het verhaal van 
Mariken van Nieumeghen in liedjes door Karel Bosman, Marjolein Pieks en 
vele andere Nijmeegse muzikanten.

Zaterdag 2 juni
11.00 -  Kindertheater, Mariënburgkapel
12.00  Een reis door luchtige liedjes met een “meezing” gehalte, maar ook 

serieuze stukken tekst en een duidelijke boodschap: al heb je nog zo veel 
verkeerd gedaan, als je jezelf kan vergeven, kunnen anderen dat ook.  
Het verhaal van Mariken door theatermaker en actrice Heleen van  
Maldegem, voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 

om 13.00   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 14.00  Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catherina.  

(Verdere info zie zo 20 mei.)
14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes. 
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).

Maandag 28 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief
12.00   Regionaal Archief Nijmegen (naast bibliotheek) 

Het RAN organiseert op 28 en 31 mei van 11:00-12:00 uur een speciale  
Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de Vroomen en  
Marjolein Pieks.

16.00 -    Lezing Antal Giesbers, Mariënburgkapel
17.00  Neerlandicus mediaevist Antal Giesbers benadert het verhaal van Mariken 

van Nieumeghen door de ogen van het oorspronkelijke publiek. Hij  
beantwoordt vragen als: Wat was de realiteit in Marikens wereld? Is het een 
verhaal over schuld en boete of gaat het dieper?

15.00 -  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink, Mariënburgkapel 
17.00  Met Mariken de diepte in. Het Poëziecentrum Nederland verzorgt een 

workshop met fragmenten uit een hoorspel Mariken van Nieumeghen, de 
film en de hertaling van Willem Wilmink.

Dinsdag 29 mei
13.00  (Paal)dansvoorstelling ‘Hellevuur’, Mariënburgkapel  

Paaldanseres Satya Lebeau kruipt in de krochten van de hel en wringt haar 
lichaam in bochten rond de paal. Is dit Mariken (Emmeken) ten tijde van 
haar zondige leven in Antwerpen? 

14.00 - Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00 Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.00  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink 

Mariënburgkapel (Zie beschrijving 28 mei)
20.00 -  Fotofilm en performance Theo Jennissen, Joris Ivenszaal Arthouse LUX
  Performance door fotograaf Jennissen met gedichten en film, model.  

Mariken en Moenen (Jennissen).

Zondag 3 juni
13.30 -  Roze Marikendag, 
18.00  Het Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen  

Optredens van muzikanten en dichters in het teken van het Marikenjaar in 
samenwerking met het COC, herensalon. Een kleine stadswandeling voert 
door de Moenen- en Marikenstraat langs kunst in de etalage.  
Om 16.00u afsluitende Roze Borrel met optreden van Roze Mariken DJ  
in de Thom Tom Club, Van Welderenstraat 65, Nijmegen

17.00  Switch Fragmenten uit MIRAKELS, Mariënburgplein 
Popkoor Switch brengt tijdens het korenfestival Nijmegen Klinkt  
fragmenten uit de Matineevoorstelling Van Rachmaninov tot Rammstein, 
een eigentijdse versie van het verhaal van Mariken van Nieumeghen.  
Popnummers uit alle tijden, maar nu passend gemaakt op dit Nimweegs 
Mirakel.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt.
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
12.00 -  Nijmegen Klinkt
18.00  Vier Marikens kondigen het programma van Nijmegen Klinkt aan op diverse 

plekken in de stad. Om 18 uur op Plein 1944 zingen Marjolein Pieks en Lara 
Willems alias Mariken van Nieumeghen het reeds befaamde Heimweelied 
geschreven door o.m Ben Dirks.

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).
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Programma Marikenweek 
27 mei t/m 3 juni 2018

Zondag 27 mei
09.00 -   Maria/ Mariken Ommegang met processie, opening Marikenweek
11.00  Valkhofkapel (naar Mariënburgkapel) 

In poëzie, dans, theater en koorzang kernscènes uit het middeleeuwse 
mirakelspel Mariken van Nieumeghen en een theatervertolking van het 
middeleeuws wagenspel Masscheroen. Een ingetogen ceremonie start 
in de Valkhofkapel met o.a. poëzie van Monica Boschman. Om 09.30 uur 
start de Ommegang voorgegaan door het koor Schola Cantorum Karolus 
Magnus. Via de Maria beeltenis in de Burchtstraat en de Marikenstraat gaat 
deze naar de Mariënburgkapel. Hier zingt het koor Schola Voces Caelestes.
Aansluitend wordt het wagenspel Masscheroen verbeeld met solotheater 
door Marjolein Pieks.

12.00 -  Marikenloop - Mariken at the Park, Park Brakkenstein
18.00  Marikenloop, het jaarlijkse hardloopfestijn waaraan duizenden  

vrouwen meedoen, vindt dit jaar voor de 16e keer plaats. Mariken at the 
Park is een heuse festivalsetting met muziek, kraampjes en optredens. 
Mariken levert het startschot voor de afstand van 10 km en is in het park 
aanwezig om samen op de foto te gaan of persoonlijk het Marikenverhaal 
aan jou te vertellen.

12.00 -  Mariken Waalzinnig, in en rondom LUX
18.00  Het jaarlijkse festival Waalzinnig stimuleert mensen met een beperking  

om zich te uiten door middel van kunst, cultuur en bewegen.  
Mariken opent de fototentoonstelling van Fotostudio/Pluryn om 12 uur.

Woensdag 30 mei
13.45 -  Solo theater Mariken! Mariken!, Mariënburgkapel
14.15  Actrice Marjolein Pieks speelt voorstelling, waarin ze alle personages  

uit het verhaal van Mariken van Nieumeghen speelt in een intieme en  
poëtische theatersolo. In het kader van het Marikenjaar brengt ze deze  
nog een keer op de planken aan de hand van improvisaties en nieuwe  
scènes ‘Must see’ de ‘echte’ Mariken Marjolein Pieks.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.  
14.30  Dansvoorstelling over Mariken*, 
15.00 Mariënburgkapel
15.00 -  Opening expo Nieuwe Marikens, museum Het Valkhof 
18.00  Opening van expositie van foto’s Nieuwe Marikens van Sara Donkers.  

Deze zijn gemaakt bij  een serie artikelen in dagblad De Gelderlander over 
sterke vrouwen in Nijmegen. Het naslagwerk wordt gepresenteerd. Tevens 
kun je kennismaken met de geëxposeerden. Zijn verder alle 54 Nijmeegse 
vrouwen present met de naam Mariken waar Wij zijn  
Nijmegen naar op zoek is?. En…er is Marikensoep! Wel zo feestelijk.

20.00  Theater: Mariken!, op wo 30 mei t/m 3 juni, Startpunt Mariënburgkapel 
Gloednieuwe theaterbewerking van Mariken van Nieumeghen. De voor-
stelling speelt op twee locaties en bevat een wandeling door de stad.

Donderdag 31 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief, Regionaal Archief Nijmegen 
12.00  (naast bibliotheek) 

Speciale Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de  
Vroomen en Marjolein Pieks. (Zie ook 28 mei)

12.30 -  Vertelvoorstelling: Marktdag in Marikenstad, Mariënburgkapel
13.30  Twee marktkoopvrouwen (gespeeld door Elise van Riet en Maria  

Kessels) verkopen op de Grote Markt hun waren bij het Mariken  
standbeeld. Ze hebben de pest er in. Wie was dan wel die Mariken?  
Het verhaal van 500 jaar geleden verteld en gespeeld met commentaar 
door vrouwen van deze tijd.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes.
16.00  Mariam, de Syrische Mariken, Mariënburgkapel 

Het huis van Compassie zet de Arabische vertaling van Mariken centraal.
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

om 12.30   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 13.30   Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catharina van  

Bourbon. Zij was de echtgenote van hertog Adolf van Gelre. Het verhaal 
van Mariken speelt in haar tijd. Catherine wordt genoemd in het verhaal 
van Mariken wanneer haar petemoei Mariken de straat weer opstuurt.  
Petemoei hield van de hertog. Hoe zit het met Catharina? 

12.30 -  Muzikale vertelvoorstelling, Sint Stevenskerk
13.30  Door Jacques de Vroomen en Joost Langeveld (zie ook 6 mei).
14.30 -  Duurzame Marikenjurk tijdens Sustainable Fashion show
14.45  Marikenstraat naast Koningsplein 

Bekendmaking van winnend ontwerp voor duurzame Marikenjurk.  
Activiteit in kader van Green Capital.

18.00 -  (kinder)Film Mariken!, Arthouse LUX
19.30  in aanwezigheid van regisseur André van Duren 

Het weesmeisje Mariken (Van den Broeck) groeit afgezonderd van de 
bewoonde wereld, op bij de oude zonderling Archibald (Decleir). Als op een 
dag hun geit sterft, besluit Mariken naar de jaarmarkt in Nijmegen te lopen 
om een nieuwe te kopen. Het wordt een avontuurlijke tocht. Een film n.a.v. 
het kinderboek Mariken door Peter van Gestel. Een uitstekende jeugdfilm, 
mede dankzij sterke bijrollen met onder andere ook Johanna ter Steege en 
Ramsey Nasr. 

19.30 -  Interview André van Duren n.a.v. film Mariken, Arthouse LUX
20.30  Speciaal in het kader van het Marikenjaar is filmregisseur André van  

Duren uitgenodigd voor een interview door Arthouse LUX in samenwerking 
met Poëziecentrum Nederland. 

20.30 -  Nijmeegse Marieke: het verhaal verteld in liedjes, Arthouse LUX, zaal 1
21.30  Het verhaal van Mariken van Nieumeghen (Nijmeegse Marieke) wordt  

vanavond gezongen door Marjolein Pieks en Karel Bosman met  
muzikale begeleiding van Henk Wanders en Hans Houkes.  
Nijmeegse Marieke is in april als boek met cd uitgebracht. 

Vrijdag 1 juni
13.00  The Charles Men. A-capella zang, Mariënburgkapel 

Een vocale reis langs alle steden die Mariken aandeed en waarbij  
Maria een belangrijke rol speelt.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.30  Mariken vroeger en nu, Mariënburgkapel 

Lezing van Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de  
Radboud Universiteit,“Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie 
van  Mariken van Nieumeghen die niet uit Nieumeghen kwam, dit jaar geen 
vijfhonderd jaar oud is geworden en protestant werd.”

14.00 -  Poëzie en zang, Mariënburgkapel
15.00  Dichters Monica Boschman en Marjolein Pieks brengen Mariken tot  

leven aan de hand van zelf geschreven gedichten en zang. Een intieme 
bijeenkomst die de diepere lagen uit het Marikenverhaal onderzoekt  
en blootlegt. 

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

20.30  Miniconcert Nijmeegse Marieke, Brebl 
Tijdens het maandelijks terugkerend Nederlandstalig muzikaal artiesten-
podium Hagelslag, een kleine greep uit Nijmeegse Marieke, het verhaal van 
Mariken van Nieumeghen in liedjes door Karel Bosman, Marjolein Pieks en 
vele andere Nijmeegse muzikanten.

Zaterdag 2 juni
11.00 -  Kindertheater, Mariënburgkapel
12.00  Een reis door luchtige liedjes met een “meezing” gehalte, maar ook 

serieuze stukken tekst en een duidelijke boodschap: al heb je nog zo veel 
verkeerd gedaan, als je jezelf kan vergeven, kunnen anderen dat ook.  
Het verhaal van Mariken door theatermaker en actrice Heleen van  
Maldegem, voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 

om 13.00   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 14.00  Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catherina.  

(Verdere info zie zo 20 mei.)
14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes. 
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).

Maandag 28 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief
12.00   Regionaal Archief Nijmegen (naast bibliotheek) 

Het RAN organiseert op 28 en 31 mei van 11:00-12:00 uur een speciale  
Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de Vroomen en  
Marjolein Pieks.

16.00 -    Lezing Antal Giesbers, Mariënburgkapel
17.00  Neerlandicus mediaevist Antal Giesbers benadert het verhaal van Mariken 

van Nieumeghen door de ogen van het oorspronkelijke publiek. Hij  
beantwoordt vragen als: Wat was de realiteit in Marikens wereld? Is het een 
verhaal over schuld en boete of gaat het dieper?

15.00 -  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink, Mariënburgkapel 
17.00  Met Mariken de diepte in. Het Poëziecentrum Nederland verzorgt een 

workshop met fragmenten uit een hoorspel Mariken van Nieumeghen, de 
film en de hertaling van Willem Wilmink.

Dinsdag 29 mei
13.00  (Paal)dansvoorstelling ‘Hellevuur’, Mariënburgkapel  

Paaldanseres Satya Lebeau kruipt in de krochten van de hel en wringt haar 
lichaam in bochten rond de paal. Is dit Mariken (Emmeken) ten tijde van 
haar zondige leven in Antwerpen? 

14.00 - Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00 Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.00  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink 

Mariënburgkapel (Zie beschrijving 28 mei)
20.00 -  Fotofilm en performance Theo Jennissen, Joris Ivenszaal Arthouse LUX
  Performance door fotograaf Jennissen met gedichten en film, model.  

Mariken en Moenen (Jennissen).

Zondag 3 juni
13.30 -  Roze Marikendag, 
18.00  Het Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen  

Optredens van muzikanten en dichters in het teken van het Marikenjaar in 
samenwerking met het COC, herensalon. Een kleine stadswandeling voert 
door de Moenen- en Marikenstraat langs kunst in de etalage.  
Om 16.00u afsluitende Roze Borrel met optreden van Roze Mariken DJ  
in de Thom Tom Club, Van Welderenstraat 65, Nijmegen

17.00  Switch Fragmenten uit MIRAKELS, Mariënburgplein 
Popkoor Switch brengt tijdens het korenfestival Nijmegen Klinkt  
fragmenten uit de Matineevoorstelling Van Rachmaninov tot Rammstein, 
een eigentijdse versie van het verhaal van Mariken van Nieumeghen.  
Popnummers uit alle tijden, maar nu passend gemaakt op dit Nimweegs 
Mirakel.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt.
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
12.00 -  Nijmegen Klinkt
18.00  Vier Marikens kondigen het programma van Nijmegen Klinkt aan op diverse 

plekken in de stad. Om 18 uur op Plein 1944 zingen Marjolein Pieks en Lara 
Willems alias Mariken van Nieumeghen het reeds befaamde Heimweelied 
geschreven door o.m Ben Dirks.

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).
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Programma Marikenweek 
27 mei t/m 3 juni 2018

Zondag 27 mei
09.00 -   Maria/ Mariken Ommegang met processie, opening Marikenweek
11.00  Valkhofkapel (naar Mariënburgkapel) 

In poëzie, dans, theater en koorzang kernscènes uit het middeleeuwse 
mirakelspel Mariken van Nieumeghen en een theatervertolking van het 
middeleeuws wagenspel Masscheroen. Een ingetogen ceremonie start 
in de Valkhofkapel met o.a. poëzie van Monica Boschman. Om 09.30 uur 
start de Ommegang voorgegaan door het koor Schola Cantorum Karolus 
Magnus. Via de Maria beeltenis in de Burchtstraat en de Marikenstraat gaat 
deze naar de Mariënburgkapel. Hier zingt het koor Schola Voces Caelestes.
Aansluitend wordt het wagenspel Masscheroen verbeeld met solotheater 
door Marjolein Pieks.

12.00 -  Marikenloop - Mariken at the Park, Park Brakkenstein
18.00  Marikenloop, het jaarlijkse hardloopfestijn waaraan duizenden  

vrouwen meedoen, vindt dit jaar voor de 16e keer plaats. Mariken at the 
Park is een heuse festivalsetting met muziek, kraampjes en optredens. 
Mariken levert het startschot voor de afstand van 10 km en is in het park 
aanwezig om samen op de foto te gaan of persoonlijk het Marikenverhaal 
aan jou te vertellen.

12.00 -  Mariken Waalzinnig, in en rondom LUX
18.00  Het jaarlijkse festival Waalzinnig stimuleert mensen met een beperking  

om zich te uiten door middel van kunst, cultuur en bewegen.  
Mariken opent de fototentoonstelling van Fotostudio/Pluryn om 12 uur.

Woensdag 30 mei
13.45 -  Solo theater Mariken! Mariken!, Mariënburgkapel
14.15  Actrice Marjolein Pieks speelt voorstelling, waarin ze alle personages  

uit het verhaal van Mariken van Nieumeghen speelt in een intieme en  
poëtische theatersolo. In het kader van het Marikenjaar brengt ze deze  
nog een keer op de planken aan de hand van improvisaties en nieuwe  
scènes ‘Must see’ de ‘echte’ Mariken Marjolein Pieks.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.  
14.30  Dansvoorstelling over Mariken*, 
15.00 Mariënburgkapel
15.00 -  Opening expo Nieuwe Marikens, museum Het Valkhof 
18.00  Opening van expositie van foto’s Nieuwe Marikens van Sara Donkers.  

Deze zijn gemaakt bij  een serie artikelen in dagblad De Gelderlander over 
sterke vrouwen in Nijmegen. Het naslagwerk wordt gepresenteerd. Tevens 
kun je kennismaken met de geëxposeerden. Zijn verder alle 54 Nijmeegse 
vrouwen present met de naam Mariken waar Wij zijn  
Nijmegen naar op zoek is?. En…er is Marikensoep! Wel zo feestelijk.

20.00  Theater: Mariken!, op wo 30 mei t/m 3 juni, Startpunt Mariënburgkapel 
Gloednieuwe theaterbewerking van Mariken van Nieumeghen. De voor-
stelling speelt op twee locaties en bevat een wandeling door de stad.

Donderdag 31 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief, Regionaal Archief Nijmegen 
12.00  (naast bibliotheek) 

Speciale Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de  
Vroomen en Marjolein Pieks. (Zie ook 28 mei)

12.30 -  Vertelvoorstelling: Marktdag in Marikenstad, Mariënburgkapel
13.30  Twee marktkoopvrouwen (gespeeld door Elise van Riet en Maria  

Kessels) verkopen op de Grote Markt hun waren bij het Mariken  
standbeeld. Ze hebben de pest er in. Wie was dan wel die Mariken?  
Het verhaal van 500 jaar geleden verteld en gespeeld met commentaar 
door vrouwen van deze tijd.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes.
16.00  Mariam, de Syrische Mariken, Mariënburgkapel 

Het huis van Compassie zet de Arabische vertaling van Mariken centraal.
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

om 12.30   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 13.30   Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catharina van  

Bourbon. Zij was de echtgenote van hertog Adolf van Gelre. Het verhaal 
van Mariken speelt in haar tijd. Catherine wordt genoemd in het verhaal 
van Mariken wanneer haar petemoei Mariken de straat weer opstuurt.  
Petemoei hield van de hertog. Hoe zit het met Catharina? 

12.30 -  Muzikale vertelvoorstelling, Sint Stevenskerk
13.30  Door Jacques de Vroomen en Joost Langeveld (zie ook 6 mei).
14.30 -  Duurzame Marikenjurk tijdens Sustainable Fashion show
14.45  Marikenstraat naast Koningsplein 

Bekendmaking van winnend ontwerp voor duurzame Marikenjurk.  
Activiteit in kader van Green Capital.

18.00 -  (kinder)Film Mariken!, Arthouse LUX
19.30  in aanwezigheid van regisseur André van Duren 

Het weesmeisje Mariken (Van den Broeck) groeit afgezonderd van de 
bewoonde wereld, op bij de oude zonderling Archibald (Decleir). Als op een 
dag hun geit sterft, besluit Mariken naar de jaarmarkt in Nijmegen te lopen 
om een nieuwe te kopen. Het wordt een avontuurlijke tocht. Een film n.a.v. 
het kinderboek Mariken door Peter van Gestel. Een uitstekende jeugdfilm, 
mede dankzij sterke bijrollen met onder andere ook Johanna ter Steege en 
Ramsey Nasr. 

19.30 -  Interview André van Duren n.a.v. film Mariken, Arthouse LUX
20.30  Speciaal in het kader van het Marikenjaar is filmregisseur André van  

Duren uitgenodigd voor een interview door Arthouse LUX in samenwerking 
met Poëziecentrum Nederland. 

20.30 -  Nijmeegse Marieke: het verhaal verteld in liedjes, Arthouse LUX, zaal 1
21.30  Het verhaal van Mariken van Nieumeghen (Nijmeegse Marieke) wordt  

vanavond gezongen door Marjolein Pieks en Karel Bosman met  
muzikale begeleiding van Henk Wanders en Hans Houkes.  
Nijmeegse Marieke is in april als boek met cd uitgebracht. 

Vrijdag 1 juni
13.00  The Charles Men. A-capella zang, Mariënburgkapel 

Een vocale reis langs alle steden die Mariken aandeed en waarbij  
Maria een belangrijke rol speelt.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.30  Mariken vroeger en nu, Mariënburgkapel 

Lezing van Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de  
Radboud Universiteit,“Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie 
van  Mariken van Nieumeghen die niet uit Nieumeghen kwam, dit jaar geen 
vijfhonderd jaar oud is geworden en protestant werd.”

14.00 -  Poëzie en zang, Mariënburgkapel
15.00  Dichters Monica Boschman en Marjolein Pieks brengen Mariken tot  

leven aan de hand van zelf geschreven gedichten en zang. Een intieme 
bijeenkomst die de diepere lagen uit het Marikenverhaal onderzoekt  
en blootlegt. 

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

20.30  Miniconcert Nijmeegse Marieke, Brebl 
Tijdens het maandelijks terugkerend Nederlandstalig muzikaal artiesten-
podium Hagelslag, een kleine greep uit Nijmeegse Marieke, het verhaal van 
Mariken van Nieumeghen in liedjes door Karel Bosman, Marjolein Pieks en 
vele andere Nijmeegse muzikanten.

Zaterdag 2 juni
11.00 -  Kindertheater, Mariënburgkapel
12.00  Een reis door luchtige liedjes met een “meezing” gehalte, maar ook 

serieuze stukken tekst en een duidelijke boodschap: al heb je nog zo veel 
verkeerd gedaan, als je jezelf kan vergeven, kunnen anderen dat ook.  
Het verhaal van Mariken door theatermaker en actrice Heleen van  
Maldegem, voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 

om 13.00   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 14.00  Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catherina.  

(Verdere info zie zo 20 mei.)
14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes. 
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).

Maandag 28 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief
12.00   Regionaal Archief Nijmegen (naast bibliotheek) 

Het RAN organiseert op 28 en 31 mei van 11:00-12:00 uur een speciale  
Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de Vroomen en  
Marjolein Pieks.

16.00 -    Lezing Antal Giesbers, Mariënburgkapel
17.00  Neerlandicus mediaevist Antal Giesbers benadert het verhaal van Mariken 

van Nieumeghen door de ogen van het oorspronkelijke publiek. Hij  
beantwoordt vragen als: Wat was de realiteit in Marikens wereld? Is het een 
verhaal over schuld en boete of gaat het dieper?

15.00 -  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink, Mariënburgkapel 
17.00  Met Mariken de diepte in. Het Poëziecentrum Nederland verzorgt een 

workshop met fragmenten uit een hoorspel Mariken van Nieumeghen, de 
film en de hertaling van Willem Wilmink.

Dinsdag 29 mei
13.00  (Paal)dansvoorstelling ‘Hellevuur’, Mariënburgkapel  

Paaldanseres Satya Lebeau kruipt in de krochten van de hel en wringt haar 
lichaam in bochten rond de paal. Is dit Mariken (Emmeken) ten tijde van 
haar zondige leven in Antwerpen? 

14.00 - Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00 Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.00  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink 

Mariënburgkapel (Zie beschrijving 28 mei)
20.00 -  Fotofilm en performance Theo Jennissen, Joris Ivenszaal Arthouse LUX
  Performance door fotograaf Jennissen met gedichten en film, model.  

Mariken en Moenen (Jennissen).

Zondag 3 juni
13.30 -  Roze Marikendag, 
18.00  Het Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen  

Optredens van muzikanten en dichters in het teken van het Marikenjaar in 
samenwerking met het COC, herensalon. Een kleine stadswandeling voert 
door de Moenen- en Marikenstraat langs kunst in de etalage.  
Om 16.00u afsluitende Roze Borrel met optreden van Roze Mariken DJ  
in de Thom Tom Club, Van Welderenstraat 65, Nijmegen

17.00  Switch Fragmenten uit MIRAKELS, Mariënburgplein 
Popkoor Switch brengt tijdens het korenfestival Nijmegen Klinkt  
fragmenten uit de Matineevoorstelling Van Rachmaninov tot Rammstein, 
een eigentijdse versie van het verhaal van Mariken van Nieumeghen.  
Popnummers uit alle tijden, maar nu passend gemaakt op dit Nimweegs 
Mirakel.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt.
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
12.00 -  Nijmegen Klinkt
18.00  Vier Marikens kondigen het programma van Nijmegen Klinkt aan op diverse 

plekken in de stad. Om 18 uur op Plein 1944 zingen Marjolein Pieks en Lara 
Willems alias Mariken van Nieumeghen het reeds befaamde Heimweelied 
geschreven door o.m Ben Dirks.

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).
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Programma Marikenweek 
27 mei t/m 3 juni 2018

Zondag 27 mei
09.00 -   Maria/ Mariken Ommegang met processie, opening Marikenweek
11.00  Valkhofkapel (naar Mariënburgkapel) 

In poëzie, dans, theater en koorzang kernscènes uit het middeleeuwse 
mirakelspel Mariken van Nieumeghen en een theatervertolking van het 
middeleeuws wagenspel Masscheroen. Een ingetogen ceremonie start 
in de Valkhofkapel met o.a. poëzie van Monica Boschman. Om 09.30 uur 
start de Ommegang voorgegaan door het koor Schola Cantorum Karolus 
Magnus. Via de Maria beeltenis in de Burchtstraat en de Marikenstraat gaat 
deze naar de Mariënburgkapel. Hier zingt het koor Schola Voces Caelestes.
Aansluitend wordt het wagenspel Masscheroen verbeeld met solotheater 
door Marjolein Pieks.

12.00 -  Marikenloop - Mariken at the Park, Park Brakkenstein
18.00  Marikenloop, het jaarlijkse hardloopfestijn waaraan duizenden  

vrouwen meedoen, vindt dit jaar voor de 16e keer plaats. Mariken at the 
Park is een heuse festivalsetting met muziek, kraampjes en optredens. 
Mariken levert het startschot voor de afstand van 10 km en is in het park 
aanwezig om samen op de foto te gaan of persoonlijk het Marikenverhaal 
aan jou te vertellen.

12.00 -  Mariken Waalzinnig, in en rondom LUX
18.00  Het jaarlijkse festival Waalzinnig stimuleert mensen met een beperking  

om zich te uiten door middel van kunst, cultuur en bewegen.  
Mariken opent de fototentoonstelling van Fotostudio/Pluryn om 12 uur.

Woensdag 30 mei
13.45 -  Solo theater Mariken! Mariken!, Mariënburgkapel
14.15  Actrice Marjolein Pieks speelt voorstelling, waarin ze alle personages  

uit het verhaal van Mariken van Nieumeghen speelt in een intieme en  
poëtische theatersolo. In het kader van het Marikenjaar brengt ze deze  
nog een keer op de planken aan de hand van improvisaties en nieuwe  
scènes ‘Must see’ de ‘echte’ Mariken Marjolein Pieks.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.  
14.30  Dansvoorstelling over Mariken*, 
15.00 Mariënburgkapel
15.00 -  Opening expo Nieuwe Marikens, museum Het Valkhof 
18.00  Opening van expositie van foto’s Nieuwe Marikens van Sara Donkers.  

Deze zijn gemaakt bij  een serie artikelen in dagblad De Gelderlander over 
sterke vrouwen in Nijmegen. Het naslagwerk wordt gepresenteerd. Tevens 
kun je kennismaken met de geëxposeerden. Zijn verder alle 54 Nijmeegse 
vrouwen present met de naam Mariken waar Wij zijn  
Nijmegen naar op zoek is?. En…er is Marikensoep! Wel zo feestelijk.

20.00  Theater: Mariken!, op wo 30 mei t/m 3 juni, Startpunt Mariënburgkapel 
Gloednieuwe theaterbewerking van Mariken van Nieumeghen. De voor-
stelling speelt op twee locaties en bevat een wandeling door de stad.

Donderdag 31 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief, Regionaal Archief Nijmegen 
12.00  (naast bibliotheek) 

Speciale Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de  
Vroomen en Marjolein Pieks. (Zie ook 28 mei)

12.30 -  Vertelvoorstelling: Marktdag in Marikenstad, Mariënburgkapel
13.30  Twee marktkoopvrouwen (gespeeld door Elise van Riet en Maria  

Kessels) verkopen op de Grote Markt hun waren bij het Mariken  
standbeeld. Ze hebben de pest er in. Wie was dan wel die Mariken?  
Het verhaal van 500 jaar geleden verteld en gespeeld met commentaar 
door vrouwen van deze tijd.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes.
16.00  Mariam, de Syrische Mariken, Mariënburgkapel 

Het huis van Compassie zet de Arabische vertaling van Mariken centraal.
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

om 12.30   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 13.30   Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catharina van  

Bourbon. Zij was de echtgenote van hertog Adolf van Gelre. Het verhaal 
van Mariken speelt in haar tijd. Catherine wordt genoemd in het verhaal 
van Mariken wanneer haar petemoei Mariken de straat weer opstuurt.  
Petemoei hield van de hertog. Hoe zit het met Catharina? 

12.30 -  Muzikale vertelvoorstelling, Sint Stevenskerk
13.30  Door Jacques de Vroomen en Joost Langeveld (zie ook 6 mei).
14.30 -  Duurzame Marikenjurk tijdens Sustainable Fashion show
14.45  Marikenstraat naast Koningsplein 

Bekendmaking van winnend ontwerp voor duurzame Marikenjurk.  
Activiteit in kader van Green Capital.

18.00 -  (kinder)Film Mariken!, Arthouse LUX
19.30  in aanwezigheid van regisseur André van Duren 

Het weesmeisje Mariken (Van den Broeck) groeit afgezonderd van de 
bewoonde wereld, op bij de oude zonderling Archibald (Decleir). Als op een 
dag hun geit sterft, besluit Mariken naar de jaarmarkt in Nijmegen te lopen 
om een nieuwe te kopen. Het wordt een avontuurlijke tocht. Een film n.a.v. 
het kinderboek Mariken door Peter van Gestel. Een uitstekende jeugdfilm, 
mede dankzij sterke bijrollen met onder andere ook Johanna ter Steege en 
Ramsey Nasr. 

19.30 -  Interview André van Duren n.a.v. film Mariken, Arthouse LUX
20.30  Speciaal in het kader van het Marikenjaar is filmregisseur André van  

Duren uitgenodigd voor een interview door Arthouse LUX in samenwerking 
met Poëziecentrum Nederland. 

20.30 -  Nijmeegse Marieke: het verhaal verteld in liedjes, Arthouse LUX, zaal 1
21.30  Het verhaal van Mariken van Nieumeghen (Nijmeegse Marieke) wordt  

vanavond gezongen door Marjolein Pieks en Karel Bosman met  
muzikale begeleiding van Henk Wanders en Hans Houkes.  
Nijmeegse Marieke is in april als boek met cd uitgebracht. 

Vrijdag 1 juni
13.00  The Charles Men. A-capella zang, Mariënburgkapel 

Een vocale reis langs alle steden die Mariken aandeed en waarbij  
Maria een belangrijke rol speelt.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.30  Mariken vroeger en nu, Mariënburgkapel 

Lezing van Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de  
Radboud Universiteit,“Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie 
van  Mariken van Nieumeghen die niet uit Nieumeghen kwam, dit jaar geen 
vijfhonderd jaar oud is geworden en protestant werd.”

14.00 -  Poëzie en zang, Mariënburgkapel
15.00  Dichters Monica Boschman en Marjolein Pieks brengen Mariken tot  

leven aan de hand van zelf geschreven gedichten en zang. Een intieme 
bijeenkomst die de diepere lagen uit het Marikenverhaal onderzoekt  
en blootlegt. 

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

20.30  Miniconcert Nijmeegse Marieke, Brebl 
Tijdens het maandelijks terugkerend Nederlandstalig muzikaal artiesten-
podium Hagelslag, een kleine greep uit Nijmeegse Marieke, het verhaal van 
Mariken van Nieumeghen in liedjes door Karel Bosman, Marjolein Pieks en 
vele andere Nijmeegse muzikanten.

Zaterdag 2 juni
11.00 -  Kindertheater, Mariënburgkapel
12.00  Een reis door luchtige liedjes met een “meezing” gehalte, maar ook 

serieuze stukken tekst en een duidelijke boodschap: al heb je nog zo veel 
verkeerd gedaan, als je jezelf kan vergeven, kunnen anderen dat ook.  
Het verhaal van Mariken door theatermaker en actrice Heleen van  
Maldegem, voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 

om 13.00   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 14.00  Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catherina.  

(Verdere info zie zo 20 mei.)
14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes. 
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).

Maandag 28 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief
12.00   Regionaal Archief Nijmegen (naast bibliotheek) 

Het RAN organiseert op 28 en 31 mei van 11:00-12:00 uur een speciale  
Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de Vroomen en  
Marjolein Pieks.

16.00 -    Lezing Antal Giesbers, Mariënburgkapel
17.00  Neerlandicus mediaevist Antal Giesbers benadert het verhaal van Mariken 

van Nieumeghen door de ogen van het oorspronkelijke publiek. Hij  
beantwoordt vragen als: Wat was de realiteit in Marikens wereld? Is het een 
verhaal over schuld en boete of gaat het dieper?

15.00 -  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink, Mariënburgkapel 
17.00  Met Mariken de diepte in. Het Poëziecentrum Nederland verzorgt een 

workshop met fragmenten uit een hoorspel Mariken van Nieumeghen, de 
film en de hertaling van Willem Wilmink.

Dinsdag 29 mei
13.00  (Paal)dansvoorstelling ‘Hellevuur’, Mariënburgkapel  

Paaldanseres Satya Lebeau kruipt in de krochten van de hel en wringt haar 
lichaam in bochten rond de paal. Is dit Mariken (Emmeken) ten tijde van 
haar zondige leven in Antwerpen? 

14.00 - Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00 Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.00  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink 

Mariënburgkapel (Zie beschrijving 28 mei)
20.00 -  Fotofilm en performance Theo Jennissen, Joris Ivenszaal Arthouse LUX
  Performance door fotograaf Jennissen met gedichten en film, model.  

Mariken en Moenen (Jennissen).

Zondag 3 juni
13.30 -  Roze Marikendag, 
18.00  Het Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen  

Optredens van muzikanten en dichters in het teken van het Marikenjaar in 
samenwerking met het COC, herensalon. Een kleine stadswandeling voert 
door de Moenen- en Marikenstraat langs kunst in de etalage.  
Om 16.00u afsluitende Roze Borrel met optreden van Roze Mariken DJ  
in de Thom Tom Club, Van Welderenstraat 65, Nijmegen

17.00  Switch Fragmenten uit MIRAKELS, Mariënburgplein 
Popkoor Switch brengt tijdens het korenfestival Nijmegen Klinkt  
fragmenten uit de Matineevoorstelling Van Rachmaninov tot Rammstein, 
een eigentijdse versie van het verhaal van Mariken van Nieumeghen.  
Popnummers uit alle tijden, maar nu passend gemaakt op dit Nimweegs 
Mirakel.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt.
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
12.00 -  Nijmegen Klinkt
18.00  Vier Marikens kondigen het programma van Nijmegen Klinkt aan op diverse 

plekken in de stad. Om 18 uur op Plein 1944 zingen Marjolein Pieks en Lara 
Willems alias Mariken van Nieumeghen het reeds befaamde Heimweelied 
geschreven door o.m Ben Dirks.

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).
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Zondag 27 mei
09.00 -   Maria/ Mariken Ommegang met processie, opening Marikenweek
11.00  Valkhofkapel (naar Mariënburgkapel) 

In poëzie, dans, theater en koorzang kernscènes uit het middeleeuwse 
mirakelspel Mariken van Nieumeghen en een theatervertolking van het 
middeleeuws wagenspel Masscheroen. Een ingetogen ceremonie start 
in de Valkhofkapel met o.a. poëzie van Monica Boschman. Om 09.30 uur 
start de Ommegang voorgegaan door het koor Schola Cantorum Karolus 
Magnus. Via de Maria beeltenis in de Burchtstraat en de Marikenstraat gaat 
deze naar de Mariënburgkapel. Hier zingt het koor Schola Voces Caelestes.
Aansluitend wordt het wagenspel Masscheroen verbeeld met solotheater 
door Marjolein Pieks.

12.00 -  Marikenloop - Mariken at the Park, Park Brakkenstein
18.00  Marikenloop, het jaarlijkse hardloopfestijn waaraan duizenden  

vrouwen meedoen, vindt dit jaar voor de 16e keer plaats. Mariken at the 
Park is een heuse festivalsetting met muziek, kraampjes en optredens. 
Mariken levert het startschot voor de afstand van 10 km en is in het park 
aanwezig om samen op de foto te gaan of persoonlijk het Marikenverhaal 
aan jou te vertellen.

12.00 -  Mariken Waalzinnig, in en rondom LUX
18.00  Het jaarlijkse festival Waalzinnig stimuleert mensen met een beperking  

om zich te uiten door middel van kunst, cultuur en bewegen.  
Mariken opent de fototentoonstelling van Fotostudio/Pluryn om 12 uur.

Woensdag 30 mei
13.45 -  Solo theater Mariken! Mariken!, Mariënburgkapel
14.15  Actrice Marjolein Pieks speelt voorstelling, waarin ze alle personages  

uit het verhaal van Mariken van Nieumeghen speelt in een intieme en  
poëtische theatersolo. In het kader van het Marikenjaar brengt ze deze  
nog een keer op de planken aan de hand van improvisaties en nieuwe  
scènes ‘Must see’ de ‘echte’ Mariken Marjolein Pieks.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.  
14.30  Dansvoorstelling over Mariken*, 
15.00 Mariënburgkapel
15.00 -  Opening expo Nieuwe Marikens, museum Het Valkhof 
18.00  Opening van expositie van foto’s Nieuwe Marikens van Sara Donkers.  

Deze zijn gemaakt bij  een serie artikelen in dagblad De Gelderlander over 
sterke vrouwen in Nijmegen. Het naslagwerk wordt gepresenteerd. Tevens 
kun je kennismaken met de geëxposeerden. Zijn verder alle 54 Nijmeegse 
vrouwen present met de naam Mariken waar Wij zijn  
Nijmegen naar op zoek is?. En…er is Marikensoep! Wel zo feestelijk.

20.00  Theater: Mariken!, op wo 30 mei t/m 3 juni, Startpunt Mariënburgkapel 
Gloednieuwe theaterbewerking van Mariken van Nieumeghen. De voor-
stelling speelt op twee locaties en bevat een wandeling door de stad.

Donderdag 31 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief, Regionaal Archief Nijmegen 
12.00  (naast bibliotheek) 

Speciale Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de  
Vroomen en Marjolein Pieks. (Zie ook 28 mei)

12.30 -  Vertelvoorstelling: Marktdag in Marikenstad, Mariënburgkapel
13.30  Twee marktkoopvrouwen (gespeeld door Elise van Riet en Maria  

Kessels) verkopen op de Grote Markt hun waren bij het Mariken  
standbeeld. Ze hebben de pest er in. Wie was dan wel die Mariken?  
Het verhaal van 500 jaar geleden verteld en gespeeld met commentaar 
door vrouwen van deze tijd.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes.
16.00  Mariam, de Syrische Mariken, Mariënburgkapel 

Het huis van Compassie zet de Arabische vertaling van Mariken centraal.
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

om 12.30   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 13.30   Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catharina van  

Bourbon. Zij was de echtgenote van hertog Adolf van Gelre. Het verhaal 
van Mariken speelt in haar tijd. Catherine wordt genoemd in het verhaal 
van Mariken wanneer haar petemoei Mariken de straat weer opstuurt.  
Petemoei hield van de hertog. Hoe zit het met Catharina? 

12.30 -  Muzikale vertelvoorstelling, Sint Stevenskerk
13.30  Door Jacques de Vroomen en Joost Langeveld (zie ook 6 mei).
14.30 -  Duurzame Marikenjurk tijdens Sustainable Fashion show
14.45  Marikenstraat naast Koningsplein 

Bekendmaking van winnend ontwerp voor duurzame Marikenjurk.  
Activiteit in kader van Green Capital.

18.00 -  (kinder)Film Mariken!, Arthouse LUX
19.30  in aanwezigheid van regisseur André van Duren 

Het weesmeisje Mariken (Van den Broeck) groeit afgezonderd van de 
bewoonde wereld, op bij de oude zonderling Archibald (Decleir). Als op een 
dag hun geit sterft, besluit Mariken naar de jaarmarkt in Nijmegen te lopen 
om een nieuwe te kopen. Het wordt een avontuurlijke tocht. Een film n.a.v. 
het kinderboek Mariken door Peter van Gestel. Een uitstekende jeugdfilm, 
mede dankzij sterke bijrollen met onder andere ook Johanna ter Steege en 
Ramsey Nasr. 

19.30 -  Interview André van Duren n.a.v. film Mariken, Arthouse LUX
20.30  Speciaal in het kader van het Marikenjaar is filmregisseur André van  

Duren uitgenodigd voor een interview door Arthouse LUX in samenwerking 
met Poëziecentrum Nederland. 

20.30 -  Nijmeegse Marieke: het verhaal verteld in liedjes, Arthouse LUX, zaal 1
21.30  Het verhaal van Mariken van Nieumeghen (Nijmeegse Marieke) wordt  

vanavond gezongen door Marjolein Pieks en Karel Bosman met  
muzikale begeleiding van Henk Wanders en Hans Houkes.  
Nijmeegse Marieke is in april als boek met cd uitgebracht. 

Vrijdag 1 juni
13.00  The Charles Men. A-capella zang, Mariënburgkapel 

Een vocale reis langs alle steden die Mariken aandeed en waarbij  
Maria een belangrijke rol speelt.

14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.30  Mariken vroeger en nu, Mariënburgkapel 

Lezing van Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de  
Radboud Universiteit,“Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie 
van  Mariken van Nieumeghen die niet uit Nieumeghen kwam, dit jaar geen 
vijfhonderd jaar oud is geworden en protestant werd.”

14.00 -  Poëzie en zang, Mariënburgkapel
15.00  Dichters Monica Boschman en Marjolein Pieks brengen Mariken tot  

leven aan de hand van zelf geschreven gedichten en zang. Een intieme 
bijeenkomst die de diepere lagen uit het Marikenverhaal onderzoekt  
en blootlegt. 

20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  
Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras  (zie ook 30 mei).

20.30  Miniconcert Nijmeegse Marieke, Brebl 
Tijdens het maandelijks terugkerend Nederlandstalig muzikaal artiesten-
podium Hagelslag, een kleine greep uit Nijmeegse Marieke, het verhaal van 
Mariken van Nieumeghen in liedjes door Karel Bosman, Marjolein Pieks en 
vele andere Nijmeegse muzikanten.

Zaterdag 2 juni
11.00 -  Kindertheater, Mariënburgkapel
12.00  Een reis door luchtige liedjes met een “meezing” gehalte, maar ook 

serieuze stukken tekst en een duidelijke boodschap: al heb je nog zo veel 
verkeerd gedaan, als je jezelf kan vergeven, kunnen anderen dat ook.  
Het verhaal van Mariken door theatermaker en actrice Heleen van  
Maldegem, voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 

om 13.00   Rondleiding over Catharina van Bourbon, Sint Stevenskerk
en 14.00  Koos Willemse weet van de hoed en de rand over Catherina.  

(Verdere info zie zo 20 mei.)
14.00 -  Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt
16.00  Stadswandeling door Gilde Nijmegen Ontdek Marikenplekjes. 
20.00  Theater: Mariken!, Startpunt Mariënburgkapel  

Gloednieuwe theaterbewerking door Theatergroep Gras (zie ook 30 mei).

Maandag 28 mei
11.00 -  Rondleiding depot Nijmeegs Archief
12.00   Regionaal Archief Nijmegen (naast bibliotheek) 

Het RAN organiseert op 28 en 31 mei van 11:00-12:00 uur een speciale  
Mariken rondleiding met een inleiding door Jacques de Vroomen en  
Marjolein Pieks.

16.00 -    Lezing Antal Giesbers, Mariënburgkapel
17.00  Neerlandicus mediaevist Antal Giesbers benadert het verhaal van Mariken 

van Nieumeghen door de ogen van het oorspronkelijke publiek. Hij  
beantwoordt vragen als: Wat was de realiteit in Marikens wereld? Is het een 
verhaal over schuld en boete of gaat het dieper?

15.00 -  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink, Mariënburgkapel 
17.00  Met Mariken de diepte in. Het Poëziecentrum Nederland verzorgt een 

workshop met fragmenten uit een hoorspel Mariken van Nieumeghen, de 
film en de hertaling van Willem Wilmink.

Dinsdag 29 mei
13.00  (Paal)dansvoorstelling ‘Hellevuur’, Mariënburgkapel  

Paaldanseres Satya Lebeau kruipt in de krochten van de hel en wringt haar 
lichaam in bochten rond de paal. Is dit Mariken (Emmeken) ten tijde van 
haar zondige leven in Antwerpen? 

14.00 - Mariken stadswandeling, startpunt Marikenbeeld op Grote Markt. 
16.00 Stadswandeling door het Gilde Nijmegen. Ontdek Marikenplekjes.
15.00  Mariken in hoorspel, film, hertaling Wilmink 

Mariënburgkapel (Zie beschrijving 28 mei)
20.00 -  Fotofilm en performance Theo Jennissen, Joris Ivenszaal Arthouse LUX
  Performance door fotograaf Jennissen met gedichten en film, model.  

Mariken en Moenen (Jennissen).

Zondag 3 juni
13.30 -  Roze Marikendag, 
18.00  Het Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen  

Optredens van muzikanten en dichters in het teken van het Marikenjaar in 
samenwerking met het COC, herensalon. Een kleine stadswandeling voert 
door de Moenen- en Marikenstraat langs kunst in de etalage.  
Om 16.00u afsluitende Roze Borrel met optreden van Roze Mariken DJ  
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In deze folder: vele activiteiten in 
de meimaand Marikenmaand  

in Nijmegen Marikenstad
 

MEI:  Kunstroute Mariken Kunst Expo: Kunst in de etalage  
gerelateerd aan het verhaal van Mariken van  
Nieumeghen o.a. in de Marikenstraat en in het stadhuis. 
Liever luisteren naar lezingen of muziek?  
Ga op zondagen naar de bieb.

Marikenweek (27 mei t/m 3 juni)  
piek in het Marikenjaar 2018

•  Maria / Mariken Ommegang met eigentijdse spirituele 
beleving met o.a. poëzie, theater, koorzang en processie

•  voorstellingen o.a. muziek, zang, film, dans, theater en 
lezingen

•  stadswandelingen: Ontdek Mariken of Moenen-plekjes. 
Zeven “zondige” wandelingen door Gilde Nijmegen 

•  en meer!

Programma Meimaand 2018
Marikenmaand

Voorlopig Programma. Meest recente programma: zie de website wijzijnmariken.nl

Als opmaat naar de Marikenweek kun je het verhaal van Mariken van Nieumeghen al  
beter te leren kennen middels kunst, lezingen, muziek en dans.

Di 1 mei  Opening Mariken Kunst Expo, Bibliotheek Mariënburg
12.30  (expo vanaf1 mei t/m 3 juni) 

Kunstroute: MarikenKunst in de etalage. Kunst geïnspireerd op het  
verhaal van Mariken van Nieumeghen is te zien in de Marikenstraat,  
Moenenstraat, bibliotheek en in de vitrine van het stadhuis. 

Zo 6 mei  Muzikale vertelvoorstelling Marieke uit Nijmegen, 
14.00 -  Bibliotheek Mariënburg
15.30  Jacques de Vroomen, Neerlandicus en theaterhistoricus, vertelt ons meer 

over het oude drama Mariken van Nieumeghen. Dit is een hoogtepunt 
en sluitsteen van de Middelnederlandse dramatische literatuur én een 
spannend verhaal. Joost Langeveld  zorgt voor muzikale intermezzo’s,  
die de wisselende stemmingen in het verhaal versterken.

Zo 13 mei  Mariken een heks?, Bibliotheek Mariënburg
14.00 -   Lezing door Jacques de Vroomen, Neerlandicus en theater historicus,
15.30   gaat in op de heksenvervolging rond 1515 en kijkt naar de werkelijke 

hoofdpersoon van het mirakelspel. Is de hoofdpersoon eigenlijk wel  
Mariken? Mariken van Nieumeghen is een verhaal en toneelstuk  
typerend voor de overgangstijd tussen Middeleeuwen en Renaissance, 
maar ook over thema’s van alle tijd.

Nijmegen viert in 2018 maar liefst vijf eeuwen Mariken van 
Nieumeghen imiddels diverse activiteiten en evenementen met een  
piek in de maand mei. Deze folder bevat het programmaoverzicht in  
de meimaand Marikenmaand met als klapper de Marikenweek.
Beleef het verhaal van Mariken van Nieumeghen op vele manieren: be-
kijk kunst, theater, film en dans, luister naar lezingen, muziek en zang. 
Laat u rondvoeren in Nijmegen Marikenstad. Nijmegen ademt 
een geheel eigentijdse Mariken.

Organisatie : Wij zijn Mariken
Wij zijn Mariken promoot het verhaal van Mariken. Wij zijn Mariken is een  
productiehuis en platform voor allerhande initiatieven rondom het middeleeuws  
mirakelspel Mariken van Nieumeghen. 
Wij zijn Mariken is er voor iedereen die iets met Mariken van Nieumeghen wil  
doen, er meer vanaf wil weten of samenwerkingsverbanden zoekt voor Mariken  
activiteiten. Samen promoten wij het verhaal van Mariken van Nieumeghen en 
maken Mariken tot symbool van Nijmegen Marikenstad!
Meedoen kan! Kijk voor meer info op wijzijnmariken.nl en onze social media  
@WijzijnMariken en @MarikenvanNieumeghen.

Partners van Wij zijn Mariken 
zijn onder meer:

Nijmeegse Stadsschouwburg en de Vereeniging, Arthouse Lux, Poëziecentrum  
Nederland,  Zomerpodium,  Wij zijn Dance, Dagblad de Gelderlander, Opera2Day,  
Radboud Universiteit, Huis vd Nijmeegse Geschiedenis, Marikenhuis, Huis van  
Compassie, Theatergroep Gras, Nijmeegs Gilde, Nijmeegs Archief, Nijmegen Klinkt, 
Stichting Gebroeders van Limburg, OBGZ Gelderland Zuid, Nimweegs Soap Theater, 
Museum het Valkhof, Marikenpad,  Wij zijn Nijmegen, Stichting Vierdaagsefeesten, 
Marikenhuis, HOVO, vele kunstenaars, muzikanten en schrijvers, , 024Geschiedenis, 
Rode Marikens van Nimwegen, Sint Stevenskerk,  mannenscola Karolus Magnus,  
vrouwenscola Caelestes, en vele anderen.

De activiteiten van Wij zijn Mariken in 
het Marikenjaar 2018 zijn mede 

mogelijk gemaakt door:
• Kernteam vrijwilligers bestaande uit initiatiefnemers Marjolein Pieks  

(Marikenweek en Ommegang en
• Monica Boschman (advies en organisatie),
• Marie-Louise Fransen (Mariken Kunst Expo), 
• MariannA Bakker (Communicatie, PR en organisatie) en 
• Doro Krol (advies en financiële organisatie)
• inhoudelijke en financiële bijdrage vanuit Stichting Poëtisch en 
• de Gemeente Nijmegen (citymarketing) 
• Coöperatiefonds Rabobank en Stichting Het andere Uitje 
• Stichting Kunstraffinaderij en
• vele organisaties, kunstenaars, ondernemers  

en particulieren, zoals vrijwilliger Jacques de Vroomen,  
die Nijmegen Marikenstad willen maken.

Deelname is op eigen risico. * Programma onderdeel onder voorbehoud.
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Ada Dispa Ingrid Oostendorp

Kunstroute Mariken Kunst Expo: 
kunst in de etalage (1 mei t/m 3 juni)

Ruim 20 hedendaagse kunstenaars exposeren werk gerelateerd aan het verhaal van 
Mariken. Zie flyer van kunstroute op site. Organisatie Kunstraffinaderij.

Meimaand 2018:

Marikenmaand!
Houdt u van verhalen, kunst, geschiedenis, muziek, theater? Wist u dat 
Nijmegen niet alleen bekend is als oudste stad van Nederland, maar ook 
een rijk middeleeuws verleden heeft? 

In het Marikenjaar 2018 viert Nijmegen dat het verhaal Mariken van 
Nieumeghen vijf eeuwen geleden voor het eerst in druk is verschenen. 
In mei is de M van Maria in de maand, maar het is bovenal Mariken-
maand! De binnenstad van Nijmegen kleurt Maria- / Marikenblauw.  
Bewoners en bezoekers kunnen zomaar een Mariken tegen het lijf lopen. 
Beleef het verhaal van Mariken van Nieumeghen!
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