
 
 
Jaarverslag 2017/2018 (over de periode 17 juli 2017 t/m 31 december 2018) van de  
Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018  
 
Doel van de stichting was: ‘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’.  
 
De Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 is opgericht bij akte d.d. 17 juli 2017. Het bestuur bestond 
uit: mr. W.G.M. Cerutti, voorzitter; mr. E.H. Huisman, secretaris; mr. P. van Wingerden, 
bestuurslid/penningmeester; drs. M.G.A. van Vlijmen, bestuurslid.  
R. van Bruggen RA, die aanvankelijk penningmeester was, heeft zijn bestuurslidmaatschap medio 
2018 om privéredenen moeten beëindigen. Het bestuurslid Van Wingerden heeft daarop tijdelijk het 
penningmeesterschap op zich genomen. 
De stichting was een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Beschikking van  
4 december 2017.  
 
Coornhertjaar Haarlem 2018  
In 2018 is 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.  
 
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.  
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. Tenslotte: ook in financieel opzicht is het jaar goed 
afgerond. Van negen instanties werd subsidie ontvangen. Het jaar kostte bijna € 23.000,-.  
 
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.  
 
Voor de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de stichting wordt verwezen naar het 
separate Financiële Verslag over  het jaar 2017/2018.  
 
Haarlem, november 2021 




