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Beleidsplan 2021-2022 Coornhert Stichting Haarlem 
(versie 4 december 2021) 

 
SAMENVATTING 
- Na enkele punten vooraf, geeft dit Beleidsplan in hfst. I de nodige achtergrondinformatie 
over Coornhert, de Coornhert Stichting Haarlem en de plannen voor 2022, het 500ste 
geboortejaar van Coornhert.  
- In hfst. II zijn beleidsuitgangspunten geformuleerd, die dienen als basis en richtsnoer voor 
de voorbereiding van het programma van Coornhert-activiteiten/evenementen en voor de 
realisatie daarvan in 2022.  
- In hfst. III wordt het Jaarprogramma 2022 samengevat. Dit programma bestaat uit 
eenentwintig activiteiten/evenementen.  
- Een nadere beschrijving en (financiële) onderbouwing van al deze projecten is opgenomen 
in een separaat stuk: Jaarprogramma 2022. Een onderdeel daarvan is een begroting van 
uitgaven en een dekkingsplan.  
- Het totaal aan benodigde subsidies en sponsorgelden voor de zesentwintig projecten die in 
het Coornhert500-jaar in Haarlem zijn gepland, bedraagt € 75.000,-.  
 
DRIE PUNTEN VOORAF  
 
Corona  
Indien vanaf april 2022 de situatie met betrekking tot Corona niet terug is naar ‘het oude 
normaal’ of een vergelijkbare situatie en bijvoorbeeld de 1,5 meter-regel nog steeds geldt, dan 
komt het in voorliggend stuk geschetste programma 2022 in een ander perspectief te staan. In 
concreto: veel zal dan op een andere wijze moeten worden georganiseerd. Bij de 
voorbereiding gaan we daarvan (voorshands) niet uit.  
 
Coornhert in het kort 
Onze stichting heeft in 2018 een boekje uitgebracht met een samenvatting van Coornherts 
leven, werk en denkbeelden: Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590). Een strijdbare 
Haarlemse humanist, 80 pag. Uitgeverij Loutje, Haarlem. Desgewenst wordt dit boekje u 
digitaal toegezonden.1 Onder verwijzing naar deze publicatie gaan we in voorliggend stuk niet 
in op bijvoorbeeld Coornherts volmaakbaarheidsleer of zijn denkbeelden met betrekking tot 
vrijheid, gelijkheid en tolerantie, hoe belangrijk deze begrippen ook zijn om bijvoorbeeld een 
bijeenkomst over de betekenis van Coornhert in onze tijd inhoudelijk te kunnen voorbereiden 
en organiseren.  
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Overleg 
Over voorliggend Beleidsplan is schriftelijk en/of mondeling overleg gevoerd c.q. contact 
geweest met vele organisaties en personen. Hier worden genoemd:  
- 3DMZ Haarlem  
- Amstelodamum, Genootschap  
- Antiquariaat De Vries & De Vries, Haarlem 
- Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam  
- Borssum Buisman Stichting, Van  
- Coornhert Lyceum  
- Coornhert Stichting 
- CopyNet, Haarlem  
- Doopsgezinde Gemeente Haarlem 
- Eekhout, dr. Marianne  
- Filosofisch Café Haarlem 
- Fonts+ Files, vormgevers  
- Gemeente Haarlem (o.a. Karin Duin)  
- Gemeentebestuur Amsterdam  
- Grafisch Atelier Haarlem  
- Haarlem Marketing/VVV  
- Historische Vereniging Haerlem 
- Historische Werkgroep Haerlem 
- Hof van Jan, stichting tot behoud van (typo)grafisch erfgoed  
-Hooven, Marcel ten  
- Humanistisch Verbond 
- Jong, drs. Emma de 
- Kloek, Else 
- Kooy, Barbera 
- Kunst Zij Ons Doel (KZOD), kunstenaarsvereniging  
- Mendel College  
- Museum Haarlem  
- Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Amsterdam  
- Nederlands Debat Instituut  
- Noord-Hollands Archief  
- Ons Amsterdam, Maandblad  
- Ons Amsterdam, Vereniging 
- Pletterij, Haarlem 
- Projectgroep Gouda 750 
- Ramakers, Prof. Bart, Groningen  
- Samenwerkingsverband 1572-gemeenten 
- Stichting Literair Haarlem 
- Tellings, Agnes, Universiteit Nijmegen 
- Toneelgroep ‘De Kale’  
- Trou Moet Blycken, Haarlem 
- Triple ThreaT, Haarlem  
- Uitgeverij Loutje, Haarlem 
- Voorbereidingscommissie Coornhert500 van de Historische Vereniging Die Goude (Paul Abels) 
- Vluchtelingenwerk Nederland  
- Vrienden van het Noord-Hollands Archief, Stichting  
- Wienen, drs. Jos, beschermheer Coornhert Stichting Haarlem, burgemeester van Haarlem en voorzitter 
Samenwerkingsverband 1572-gemeenten. 
  
I. ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
2022: Coornhert 500 jaar 
Dirck Volckertszoon Coornhert is een van de belangrijkste cultuurdragers van ons land. 
Theoloog en filosoof, grafisch kunstenaar, schrijver, dichter, drukker, uitgever, humanistisch 
geleerde, taalvernieuwer, letterkundige, stadssecretaris van Haarlem, notaris, toneelschrijver, 
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musicus en misschien de auteur van het Wilhelmus. Nauw betrokken bij de Opstand tegen 
Spanje en vooraanstaand adviseur en medestander van Willem van Oranje. Onvermoeibaar 
strijder voor vrijheid van denken, van meningsuiting, van drukpers en van godsdienst. 
Kampioen van de tolerantie. Bestrijder van kerkelijke machtspolitiek en wanpraktijken, van 
starre dogma’s en gewetensdwang door katholieken én calvinisten. Een man die 
rechtvaardigheid en medemenselijkheid hoog in het vaandel had.  
Coornhert is niet alleen een boeiende historische figuur, maar heeft ook voor onze tijd 
betekenis. Kernwaarden waar Coornhert zich sterk voor maakte (vrijheid, gelijkheid, respect, 
tolerantie) lijken in onze tijd te worden aangetast. Een nieuwe Coornhert hebben we niet, 
maar hij kan ons misschien inspireren.  
 
Haarlem en Coornhert 
Coornhert is 68 jaar geworden. Zijn geboortedatum is niet precies bekend, maar moet vallen 
in de periode 22 mei tot en met 1 oktober 1522. Coornhert werd in Amsterdam geboren en 
woonde daar 16 jaar. Na een verblijf van ca. 1 jaar in Spanje en Portugal en een verblijf van 
ca. 2 jaar in Vianen, vestigde hij zich in 1541 in Haarlem waar hij, met onderbrekingen, zo’n 
38 jaar woonde en werkte. Ook bracht hij in totaal negen jaar als balling/vluchteling in 
Duitsland door. Na een verblijf van drie maanden (1588) in Delft, vestigde hij zich, eind 
1588/begin 1589, in Gouda waar hij na bijna twee jaar op 29 oktober 1590 overleed. Hij werd 
begraven in de Sint-Janskerk aldaar. In Haarlem heeft Coornhert dus verreweg het langst 
gewoond en gewerkt.  
Ons bestuur wil zich niet begeven op de weg van het zoeken naar een antwoord op de vraag 
welke stad in Nederland de Coornhertstad bij uitstek zou zijn. Wij vinden Coornhert een man 
van nationaal belang, een burger van álle steden. Hij ‘behoort’ aan geen stad en aan niemand 
of iedereen.2  
 
2018: Haarlem maakt (nader) kennis met Coornhert  
Coornhert is landelijk en ook lokaal (Amsterdam, Haarlem, Gouda) lang ondergewaardeerd 
en relatief onbekend gebleven. Wat Haarlem betreft heeft de Stichting Coornhertjaar Haarlem 
2018 daarin verandering gebracht. Doel van deze stichting was om inwoners van Haarlem e.o. 
kennis te laten maken met leven, werk en denkbeelden van Coornhert, met bijzondere 
aandacht voor zijn Haarlemse jaren en zijn betekenis voor Haarlem.  
Er is daartoe in 2018 flink uitgepakt, met een gevarieerd programma, o.a.:  
- drie tentoonstellingen (in de Hoofdwacht, de Janskerk en Museum Haarlem) 
- vier lezingen en een cultuur- en muziekavond 
- een project ‘Drukken bij Coornhert’ in het onderhuis van de Hoofdwacht (zes zondagen) 
- Coornhert-stadswandeling (zeven zaterdagen) 
- een Historisch Café gewijd aan Coornhert 
- openstelling van en rondleiding in het Coornhert Lyceum (drie vrijdagen) 
- een lezing in het Coornhert Lyceum over humanisme 
- activiteiten tijdens de Open Monumenten Dagen 
- er werden in de loop van het jaar drie gedenkbordjes aan de gevels van panden waar Coornhert werkte en woonde onthuld: 
 Grote Markt 17 (Hoofdwacht), Grote Markt 10 (hotel Amadeus) en Jansstraat 46 (nabij zijn woonhuis) 
- de stichting kwam met een drietal boekjes: een kleurrijk jaarprogrammaboekje van 20 pag., een mini-catalogus bij de 
 tentoonstelling over Coornhert als prentmaker van 48 pag. en het al genoemde samenvattend boekje over leven, werk en  
 denkbeelden van Coornhert.3  
 

Al deze activiteiten bereikten in totaal zo’n 17.000 personen.  
 
Ook de belangstelling van de pers was groot. Er verschenen zo’n twintig artikelen in met 
name Haarlems Dagblad, De Haarlemmer en Haarlems Weekblad. Daarnaast hebben de 
media van de 1500 leden tellende Historische Vereniging Haerlem (Haerlem Nieuws en 
Haerlem Nieuwsbrief) vol gestaan met Coornhert en het Coornhertjaar.  
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Bij de organisatie van het Coornhertjaar waren veel lokale organisaties betrokken. Het jaar is 
dan ook breed gedragen. Ook voor de jeugd is veel gedaan, door het Coornhert Lyceum en 
met de webquest, maar ook de oude drukkerij bleek jongeren vaak aan te spreken.  
Tenslotte: ook in financieel opzicht is het jaar goed afgerond. 
Wie meer wil weten over het Coornhertjaar Haarlem 2018 wordt verwezen naar de 
eindrapportage van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018, aug./dec. 2019, 14 pag.4 
Kortom: veel inwoners van Haarlem en omgeving hebben in 2018 kennis gemaakt met leven, 
werk en denkbeelden van Coornhert. Coornhert is in Haarlem inmiddels bij velen bekend. Er 
is daarmee een goede basis voor 2022 gelegd.  
 
Opmaat voor 2022 
Al in het projectplan van september 2017 van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 was 
aangeven dat het de bedoeling was om − met een kleine aanpassing van de naam en de 
doelstelling − deze stichting ook na 2018 te continueren en de jaren 2019, 2020 en 2021 te 
besteden aan de voorbereiding van activiteiten in 2022.  
Het Coornhertjaar Haarlem 2018 vormde in de visie van het bestuur de basis en opmaat voor 
het − samen met anderen − belichten van de (nationale en lokale) betekenis van Coornhert in 
2022.  
 
Coornhert Stichting Haarlem (CSH) 
Bij notariële akte van 16 januari 2019 is de naam van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 
2018 gewijzigd in ‘Coornhert Stichting Haarlem’(CSH). Het doel van de stichting is 
ongewijzigd, namelijk: ‘Het stimuleren van de kennis omtrent het leven, werk en denkbeelden 
van de veelzijdige humanist Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590), met bijzondere 
aandacht voor zijn Haarlemse jaren en zijn betekenis voor Haarlem’.  
Toegevoegd is dat de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door het 
(mede)organiseren van een herdenking van het vijfhonderdste geboortejaar van Coornhert in 
het jaar 2022.  
  
Bestuur CSH 
Het bestuur van de Coornhert Stichting Haarlem is vrijwel identiek aan het bestuur van zijn 
rechtsvoorganger en bestaat uit: 
 
-mr. W.G.M. (Wim) Cerutti, voorzitter 
-mr. E.H. (Edzo) Huisman, secretaris 
-mr. L.J. (Bert) van Apeldoorn, penningmeester  
-mr. P. (Peter) van Wingerden, bestuurslid 
-drs. M.G.A. (Maria) van Vlijmen, bestuurslid. 
Beschermheer: drs. J. (Jos) Wienen, burgemeester van Haarlem. 
 
Contactadres: 
Coornhert Stichting Haarlem 
mr. E.H. Huisman, secretaris 
e.h.huisman@hhwnotarissen.nl  
Van Merlenlaan 19  
2100AB Heemstede 
Tel. 023-5289870  
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De Stichting is een culturele Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Beschikking  
d.d. 4 december 2017  
 
RSIN: 857826980  
Bankrekening: NL12RABO 03 24 07 17 95  
  
II. BELEIDSPLAN 
 
In dit hoofdstuk zijn uitgangspunten geformuleerd, die dienen als basis en richtsnoer voor de 
voorbereiding van het programma van Coornhert-activiteiten en Coornhert-evenementen en 
de realisatie daarvan in 2022. Samen vormen deze beleidsuitgangspunten het Beleidsplan 
2021-2022 van onze stichting. 
 
Uitgangspunten algemeen 
 
1. Haarlem 
Coornhert is een van de belangrijkste Haarlemmers ooit. Alleen daarom al is het passend zijn 
vijfhonderdste geboortejaar in 2022 ook in Haarlem te vieren en te herdenken. Maar er is 
meer. Zijn denkbeelden zijn nog steeds uiterst waardevol, springlevend en inspirerend, ook 
voor de Haarlemmers en de Haarlemse gemeenschap van nu.  
De CSH wil verantwoordelijkheid nemen en dragen − initiërend, stimulerend, coördinerend 
en (mede) uitvoerend − voor de Coornhert-(herdenkings)activiteiten in Haarlem in 2022.  
 
2. Andere steden  
Waar dat zinnig is, is het bestuur van de CSH graag bereid tot overleg met initiatiefnemers 
van Coornhert-activiteiten elders.  
 
3. Landelijk 
Coornhert is een van de belangrijkste cultuurdragers van ons land. Nauw betrokken bij het 
Voorspel van de Opstand, heeft hij in zijn functie van stadssecretaris van Haarlem en als 
adviseur van de Prins en met zijn denkbeelden – vooral met betrekking tot volmaakbaarheid, 
vrijheid, gelijkheid en tolerantie − een rol gespeeld bij het tot stand komen van onze natie.  
Het bestuur van de CSH zal met de Coornhert Stichting in Haarlem een landelijke Coornhert-
(herdenkings)bijeenkomst houden.  
 
4. 1572 
In het voorjaar van 2020 zijn eenentwintig gemeenten (Aalten, Alkmaar, Brielle, Delft, 
Dordrecht, Edam-Volendam, Elburg, Enkhuizen, Gooise Meren (Muiden, Naarden), 
Gorinchem, Gouda, Haarlem, Harderwijk, Hoorn, Leiden, Medemblik, Oldenzaal, Oudewater, 
Steenwijkerland, Vlissingen, Zutphen) een Samenwerkingsverband aangegaan om in de 
periode 2022-2025 te komen tot een ‘meerjarige herdenking en viering van de wonderlijke 
geboorte van Nederland’(aldus een stuk van dit samenwerkingsverband). Het is vooral het 
jaar 1572, dat in de schijnwerpers zal staan en de 450-jarige herdenking daarvan. Het jaar 
1572 is belangrijk als eerste jaar van daadwerkelijke strijd tegen Spanje, waaruit uiteindelijk 
de Republiek ontstond. In dat jaar is veel gebeurd, o.a. de inname van Den Briel door de 
Watergeuzen op 1 april en de eerste Vrije Statenvergadering, waarbij twaalf steden, 
waaronder Haarlem, van 19- 23 juli in Dordrecht bijeenkwamen en besloten tot gezamenlijke 
financiering van de Opstand en het (opnieuw) aanstellen van Willem van Oranje als 
landvoogd. Voorzitter van genoemd Samenwerkingverband is Jos Wienen, burgemeester van 
Haarlem.  
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Gezien de vele raakvlakken tussen ‘de geboorte van Nederland’ en Coornhert, heeft de heer 
Wienen bij brief van 27 mei 2020 aan het bestuur van de CSH gevraagd om in Haarlem naast 
activiteiten in het kader van Coornhert500, ook ‘1572-activiteiten’voor te bereiden, dit laatste 
samen met de Historische vereniging Haerlem. Het bestuur heeft hierop inmiddels positief 
gereageerd.  
  
5. Leren van de ervaring 
In 2018 is ervaring opgedaan met een aantal Coornhert-evenementen/activiteiten/producten. 
Hiervan is veel geleerd. Wij willen deze ervaring inzetten bij de in 2022 te ondernemen 
activiteiten. Verschillende activiteiten en producten zijn overigens ook in 2022 bruikbaar, 
eventueel na aanpassing en aanvulling.  
 
Uitgangspunten voor de activiteiten van de CSH in 2022 
Mede op basis van de ervaringen in 2018, zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd voor 
de activiteiten in 2022. 
 
6- Het programma als geheel moet voor brede groepen geïnteresseerden aantrekkelijk en 
gevarieerd zijn, waarbij vooral aan inwoners van Haarlem e.o. wordt gedacht. Een programma 
voor iedereen dus. We willen ons zeker niet alleen of vooral richten op historisch 
geïnteresseerden, wetenschappers en andere zeer specifieke doelgroepen. Zoveel mogelijk 
activiteiten dienen kosteloos toegankelijk te zijn.  
7- Het programma als geheel moet een goed midden houden tussen aandacht voor Coornhert 
als figuur van nationale betekenis en voor Coornhert als Haarlemmer en zijn betekenis voor 
Haarlem. 
8- Het programma als geheel moet ook een goed midden houden tussen aandacht voor 
Coornhert als historische figuur en aandacht voor de betekenis van Coornhert en zijn 
denkbeelden voor onze tijd. Het heden en de brug tussen verleden en heden mogen niet 
onderbelicht raken. Coornhert als inspiratiebron nú wordt belangrijk geacht. 
9 - Speciale aandacht moet worden geschonken aan activiteiten voor/door jongeren. 
Samenwerking met scholen wordt erg belangrijk geacht. 
10- Het is ondenkbaar om alle facetten van leven, werk en denkbeelden van Coornhert 
evenwichtig in een programma aandacht te geven. Accenten die we zouden willen leggen zijn 
onder andere: 

1- Coornhert als multi-talent/veelzijdigheid 
2- Coornhert en Haarlem 
3- Coornhert als prentmaker/kunstenaar/inspirator  
4- Coornhert als balling/vluchteling 
5- Coornhert als drukker/uitgever 
6- De denkbeelden van Coornhert (als humanist en filosoof): volmaakbaarheid, vrijheid, 
 gelijkheid, tolerantie) 
7- Coornhert en de Opstand/Willem van Oranje 
8- Coornhert in de periode 1565-1572 
9- Coornherts betekenis voor onze tijd.  

11 Alle activiteiten en producten moeten van goede kwaliteit zijn, met name inhoudelijk 
verantwoord en verzorgd en aantrekkelijk vormgegeven.  
12- Het programma zal tot stand moeten komen in goed overleg met de daarvoor meest in 
aanmerking komende (Haarlemse) organisaties en instanties.  
13- Veel aandacht dient besteed te worden aan communicatie, publiciteit en relaties met de 
pers. Het optreden van de CSH naar buiten moet eenduidig en duidelijk zijn. Er dient een 
communicatieplan te worden opgesteld. 
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14- Er dient een goede website te komen. Ook social media als Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube etc. dienen te worden gebruikt. 
15- De resultaten van elke activiteit dienen gemeten te worden.  
16- Het bestuur acht het wenselijk de Haarlemse Coornhert-activiteiten meer in de tijd te 
concentreren dan in 2018 het geval was. Gedacht wordt aan twee perioden van circa twee à 
drie weken: rond medio april en in september rond de Open Monumenten Dagen (10 en 11 
sept. 2022). 
17- Het financieel beleid van de CSH dient sober te zijn. De uitgaven dienen nauwgezet 
begroot en beheerst te worden. 
 

III. Jaarprogramma 2022/begroting/dekkingsplan 
 
In 2022 is het volgende Jaarprogramma voorzien:  
- Landelijke publiekscongres Coornhert500: Tolerantie en samen leven 
- Tentoonstellingen  

- Inleidende tentoonstelling Leven, werk en denkbeelden van Coornhert 
- Coornhert op zoek naar de waarheid (Museum Haarlem/Gasthuis) 
- Coornhert als inspirator van kunstenaars (Stadhuis) 

- Coornhert als drukker/uitgever. Op oude pers drukken waar Coornhert drukte 
- Openstelling van het huis waar Coornhert zijn drukkerij had (Hoofdwacht)  
- Lezingen 
- Haarlemse Coornhert-stadswandeling 
- Excursie naar Gouda en Dordrecht 
- Coornhert Lyceum: openstelling; activiteiten voor/door leerlingen; expositie van werk van leerlingen 
  (Museum Haarlem)  
- Debat(wedstrijd) tussen Coornhert Lyceum, Mendelcollege  en twee andere scholen 
- Instellen driejaarlijkse Coornhert-prijs 
- Project Vluchtelingen 
- Project Hoe humaan zijn we? 
- Project Voices of Tolerance/Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
-Tentoonstelling over het Beleg (Museum Haarlem) annex tentoonstelling over Kenau (Hoofdwacht) 
-Tentoonstelling Het beleg in beeld (CopyNet, Cronjéstraat) 
-Stichting Literair Haarlem, Muren-project, teksten van Coornhert 
-Toneel uit de tijd van Coornhert  
-Tolerantiedebat in De Pletterij 
-Verkoopexpositie van prenten over Beleg, Kenau, Coornhert (Antiquariaat De Vries) 
- Website, communicatieactiviteiten  
 
Projecten, financiën, begroting, dekkingsplan, benodigde subsidies 
Een nadere beschrijving en (financiële) onderbouwing van al deze projecten is opgenomen in 
een separaat stuk: Jaarprogramma 2022, vastgesteld 10 november 2020, nader vastgesteld 
4 december 2021. Een onderdeel daarvan is een begroting van uitgaven en een dekkingsplan. 
 Het totaal aan benodigde subsidies en sponsorgelden voor de 21 projecten waaruit het 
Coornhert500-jaar in Haarlem bestaat, bedraagt € 75.000,-.  
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Coornhert Stichting Haarlem 
10 november 2020/nader vastgesteld 4 december 2021 
 
Namens het bestuur,  
Mr. W.G.M. Cerutti, voorzitter  
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Noten 
                                                           
1 Een digitale exemplaar van het boekje wordt kosteloos toegezonden. Verzoek graag richten aan de secretaris 
van de CSH mr. Edzo Huisman: e.h.huisman@hhwnotarissen.nl 
2. Discussies tussen steden over wie op welk punt het ‘beste’ is, zijn meestal weinig vruchtbaar en worden 
doorgaans vooral gevoerd op basis van argumenten van lokaal chauvinisme. Wij zullen niet ingaan op de stelling 
die we lezen in het Goudse ‘Basisdocument Coornhertjaar 2022’: ‘Gouda is de Coornhertstad bij uitstek 
geworden, de stad bij uitstek om zijn 500ste geboortedag groots te vieren’. Hiervoor worden in dit document drie 
argumenten gegeven: 1. Coornhert heeft in Gouda zijn twee laatste levensjaren doorgebracht 2. Hij is in Gouda 
begraven. 3. Gouda is de stad die het dichtste bij de idealen van Coornhert kwam. De punten 1 en 2 kloppen, 
maar punt 3 is vrij kwestieus. Negenentwintig jaar na de dood van Coornhert was het na de wetsverzetting door 
Maurits gedaan met de Goudse vrijzinnigheid, net als in Haarlem. Trouwens ook Haarlem was zeker tot 1619 
een tolerante stad, lang leider van de ‘ rekkelijken’ (pro Arminius, remonstrantse steden)  in de Staten. In 1566  
werd er een noodkerk voor aanhangers van het nieuwe geloof gebouwd (‘geuzenschuur’) waarbij Coornhert en 
de zeer tolerante en wijze burgemeester Van der Laen nog een belangrijke rol hebben gespeeld. Van 1577 tot 
1581 kende men in Haarlem een religievrede (als enige stad in Holland)  en kregen gereformeerden zelfs een 
eigen kerk (Bakenesserkerk).  
Dit alles overziende, zou ons bestuur dan ook niet de stelling willen onderschrijven dat als er al een stad in ons 
land zou zijn die er zich op zou willen beroemen Coornhertstad te zijn, dat dan Haarlem daar wel het meest voor 
in aanmerking zou komen, ook al is deze stelling goed verdedigbaar. Coornhert ‘behoort’ aan  geen stad en aan 
niemand of iedereen. 
3  Een digitaal exemplaar van het programmaboekje en van de mini-catalogus worden kosteloos toegezonden. 
Verzoek graag richten aan de secretaris van de CSH mr. Edzo Huisman: e.h.huisman@hhwnotarissen.nl 
4 Een digitaal exemplaar van eindrapportage van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 wordt kosteloos 
toegezonden. Verzoek graag richten aan de secretaris van de CSH mr. Edzo Huisman: 
e.h.huisman@hhwnotarissen.nl 


