Vereniging De Grote Kerk Beverwijk Kerkstraat 37a Beverwijk www.grotekerkbeverwijk.nl
grotekerkbeverwijk@gmail.com; Openingstijden :Dagelijks 16-21 uur; Dinsdag gesloten’ zondag van 13 – 18 uur
bankrekening Iban NL 72 TRIO 0390 9726 65

De Coornhertlezing
introductiebrief
Naast de grote herdenkingsbijeenkomst in 1990 in Gouda is ook in Beverwijk destijds op
bescheiden wijze Dirk Volkertsz Coornhert herdacht. Om de herdenking heen verschenen er een
aantal publicaties over Coornhert.
Daar hebben we ons in verdiept en zijn tot de conclusie gekomen dat Coornhert ten onrechte een
vergeten humanist is gebleven. Hij heeft in onze regio geleefd en een opmerkelijke nalatenschap
achtergelaten. Die is nu toegankelijk gemaakt door de werkzaamheid van een aantal wetenschappers
verenigd in de Coornhert Stiching.
Door hen is een groot deel van het werk nu gedigitaliseerd en nu via het internet toegankelijk.
Sommige boeken zijn hertaald en Coornhert wordt ook tegen het licht gehouden.
Coornhert is lange tijd betrekkelijk onbekend gebleven. Zijn werk was in bibliotheken verstopt en
daardoor ontoegankelijk. De nieuwe belangstelling voor Coornhert hebben we aan de Rus Bruno
Decker te danken die de Russische Revolutie ontvluchtte en naar Nederland kwam met het werk
van Coornhert in zijn bagage. Hij wilde hem aan de vergetelheid ontrukken en diens biografie
schrijven. Hij heeft dat zelf niet af kunnen maken. Dat is in 1978 gedaan door diens assistent
Hendrik Bonger.
In de zeventiger jaren waren juristen bezig met een hervorming van het strafrecht. Ook zij
ontdekten Coornhert en noemden hun organisatie de 'Coornhert Liga'.
In 1990 is een grote herdenkingsbijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het feit dat Coornhert
400 jaar geleden in Gouda stierf. Het was de minister van justitie die daar de rede uitsprak.
De provincie Zuid Holland heeft Coornhert in de Canon van belangrijke denkers uit onze
geschiedenis opgenomen . Omroep Human heeft ter gelegenheid daarvan een tv-document gemaakt.
En in 2014 heeft een initiatiefgroep uit Beverwijk zich door Coornhert laten inspireren toen de
Grote kerk van de stad leeg kwam te staan. Coornherts ideeën over de kerk waren bepalend voor
een nieuwe invulling die zij dit oude gebouw wilden geven. Zodoende ontstond ook het idee voor
een jaarlijkse Coornhertlezing.
De Grote Kerk van Beverwijk zal vanaf` 2016 jaarlijks een Coornhertlezing organiseren. Een
persoon die sterk met Coornhert verwant is wordt uitgenodigd om deze lezing te houden op een
datum in de buurt van Coornherts sterfdag 29 oktober.
Voorafgaand zullen een aantal voorbereidende lezingen over Coornhert worden georganiseerd. We
doen daarvoor een beroep op de mensen die zich in Coornherts werk verdiept hebben om hun
kennis te delen. Deze lezingen vinden plaats in de maanden januari t/m april 2016 in de Grote Kerk
in Beverwijk.

Tijdens deze periode van voorbereiding zal ook het fundament gelegd worden onder de
Coornhertlezingen in de toekomst. De voorbereidende lezingen zullen over verschillende thema's
gaan: Coornhert en de godsdienst, Coornhert en de politiek, Coornhert als vluchteling, Coornhert en
de beeldende kunst, Coornhert in de litteratuur..
Belangstellenden voor dit initiatief kunnen zich melden bij de Grote Kerk Beverwijk en kunnen op
de website van de Grote Kerk nadere informatie vinden zodra de exacte data van de lezingen
bekend zijn.
Over Coornhert (Amsterdam 1522 – Gouda 1590)
Wij volstaan met twee adressen op het internet
Human maakte een film documentaire over Coornhert in de serie 'Durf te denken'
http://www.human.nl/durf-te-denken/speel.POW_00399914.html
De Stichting Coornhert heeft een uitgebreide website met informatie over de persoon van Coornhert
en diens publicaties.
http://www.coornhertstichting.nl/Coornhert/
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