
Kijk voor het complete programma, meer  
over Coornhert’s leven, werk en denkbeelden,  

tickets en alle praktische informatie op 

www.coornherthaarlem.nl

Coornhert500  
Programma

Vijfhonderd jaar

Een bijzondere en inspirerende man als Coornhert  
verdient het dat zijn vijfhonderdste geboortejaar  
wordt herdacht en gevierd. Niet alleen in zijn  
geboortestad Amsterdam of in Gouda waar hij  
overleed, maar ook en vooral in Haarlem waar  
hij bijna 40 jaar woonde en werkte. 



Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) is  
met Frans Hals misschien wel de belangrijkste  
Haarlemmer ooit. Coornhert was een multi-talent: 
grafisch kunstenaar, drukker, uitgever, schrijver,  
dichter, vertaler, taalvernieuwer, musicus  
en hij wordt genoemd als de schrijver van  
het Wilhelmus. Stadssecretaris van Haarlem  
en notaris. Theoloog en filosoof. Humanistisch  
geleerde en vrijdenker. Nauw betrokken bij  
het begin van de Tachtigjarige Oorlog.  
Vooraanstaand adviseur en medestander  
van Willem van Oranje. 

Coornhert’s visie

Coornherts denkbeelden zijn 
springlevend en ook vandaag de 
dag nog van grote waarde. Hij was 
een onvermoeibaar strijder voor 
verdraagzaamheid, gelijkwaar-
digheid van alle mensen en 
vrijheid van meningsuiting, 
drukpers en godsdienst. 
Hij riep op je medemens 
liefdevol te behandelen, 
zoals jezelf ook behan-
deld wilt worden. En 
om zélf na te denken 
en zelf de waarheid te 
zoeken en je op basis 
daarvan tot een goed 
mens te ontwikkelen. 
Zonder verdraag-
zaamheid, gelijkheid 
en vrijheid was volgens 
hem geen rechtvaardige 
en menswaardige  
samenleving mogelijk. 

Coornhert500 
Een herdenkingsjaar  
vol evenementen   

Programma 

De Coornhert Stichting  
Haarlem, opgericht in 2017, 
komt met een uitgebreid 
programma. Voor elk wat wils. 
De meeste evenementen zijn 
gratis toegankelijk.

Vanaf 15 april zijn in Museum  
Haarlem een tentoonstelling over  
de zoektocht van Coornhert naar  
waarheid en leugen en een grote  
tentoonstelling over het beleg van  
Haarlem door de Spanjaarden,  
450 jaar geleden. 

In de Hoofwacht op de Grote Markt  
is een tentoonstelling over Kenau:  
de Haarlemse, Hollandse en zelfs  
nationale heldin uit het begin van  
de Tachtigjarige Oorlog. 

Op 20 april is in het stadhuis  
de landelijke aftrap van het  
Coornhert500-jaar met een  
dagcongres over (in)tolerantie  
in de huidige samenleving . 

Daarnaast zijn er: een debat in de  
Pletterij, een excursie naar Gouda  
en Dordrecht, lezingen, stads- 
wandelingen, een diner met toneel  
uit de tijd van Coornhert in de  
Gravenzaal van het stadhuis, een  
scholendebat, projecten met 
Vluchtelingenwerk Nederland en  
met het Humanistische verbond  
afdeling Haarlemmerland, activiteiten 
voor scholen, waaronder het Coornhert  
Lyceum dat dit jaar 75 jaar bestaat  
en meer...


