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vrijdag 22 januar 19.30 uur Dr Jaap Gruppelaar: inleiding op leven en werk van Dirck Volkerstz. 
Coornhert. 
Jaap Gruppelaar is directeur van de Stchting Coornhert die zich tot doel heeft gesteld om de 
teksten van Coornhert bereikbaar te maken. Hij is bezig met het schrijven van een biografie van 
Coornhert.

Vrijdag 19 februari 19.30 uur prof dr. Mirjam van Veen, hoogleraar geschiedenis aan de VU houdt 
een lezing over Coornhert en het Calvinisme. 
Coornhert had stevige kritiek op de toenmalige Rooms Katholieke kerk en ook op de Calvinistische 
Kerk. Hij was sterk gekant tegen fanatisme en voor religievrede.  Dat maakte hem niet geliefd bij 
beide kerken waardoor hij zich ook gedwongen zag om Holland meerdere keren te ontvluchten. 
Publicatie: Mirjam van Veen promoveerde in 2001 op een proefschrift over Calvijn en Coornhert. 
Zij verzorgde daarna kritische edities van Calvijns geschriften tegen libertijnen, dopers en tegen 
Coornhert. Bovendien publiceerde zij artikelen over het correspondentienetwerk van David Joris en
over het contact tussen David Joris en Sebastian Castellio.  

Vrijdag 18 maart 19.30 uur   dr. Arie Jan Gelderblom over Coornhert als literator.
Arie Jan Gelderblom was werkzaam aan de Utrechtse Universiteit.  Samen met H.Bonger stelde hij 
'Weet of rust' samen. Hij heeft gewerkt aan een uitgave van 'Boeventucht'. Samen met Anne Marie 
Musschoot uit Gent vormt hij de hoofdredactie van de grote reeks "Geschiedenis van de 
Nederlandse literatuur" die binnenkort voltooid zal zijn.

Vrijdag 8 april 19.30 uur prof dr Ilja Veldman, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de VU.
Ilja Veldman heeft studie gemaakt van de prenten van Coornhert en daar ook over gepubliceerd. 
Het maken van gravures was voor Coornhert vele  jaren zijn dagelijks werk. Hij maakte gravures 
van tekeningen van Maarten van Heemskerck en is de leermeester van de beroemde graficus 
Hendrick Goltzius.
Publicatie van Ilja Veldman: 'Coornhert en de prentkunst'

Vrijdag 27 mei 19.30 uur Dr. Jaap Gruppelaar over de politieke omstandigheden in de tweede helft 
van de 16 e eeuw.  
Hier komt aan de orde Coornherts rol in Haarlem als secretaris van de burgemeester, zijn rol als 
raadgever van Willem van Oranje en zijn rol in de staten van Holland en de slechte verhouding met
het hoofd van de Watergeuzen Lumey van der Mark.  

Zaterdag 29 oktober 15.00 uur: Coornhertlezing
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