De Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland
realiseert de komende jaren een voor ons land uniek project:
een religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland van de
oudste tijden tot heden.
Religie is een van de belangrijkste krachten in de samenleving.
Kennis van de geschiedenis kan ons helpen de hedendaagse
ontwikkelingen beter te verstaan
Draagt ook U dit project een warm hart toe?
En bent ook U bereid om het ﬁnancieel te ondersteunen?
Uw gift – groot of klein – is zeer welkom.
De Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland
is onafhankelijk en niet gebonden aan religieuze
en/of politieke organisaties.
De Stichting heeft de ANBI-status.
Daarmee zijn giften aftrekbaar voor de belasting.

Secretariaat van de stichting:
Westerweg 346
1815 JM Alkmaar
e-mail: info@stichtingreligiegeschiedenis.nl
Kamer van Koophandel: 666651794
RSIN (ANBI): 856646556
Bankrekeningnr: NL64 RABO 0312466749
t.n.v. N.C.J. Stam Stichting Religiegeschiedenis N-KE Alkmaar

Religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland
Een uniek historisch project, van nul tot nu, voor jong en oud. Om te leren over diversiteit
en (on)verdraagzaamheid, toen en vandaag

Noord-Kennemerland: overgave en verzet

(Religie)geschiedenis ook op school!

Eigenzinnig volk, daar in de duinstreek boven het IJ!
Objecten, documenten, prenten en schilderijen op
tentoonstellingen maken zichtbaar wie er woonden
‘op deze uiterste rand van de beschaafde wereld’.
Kennemers zouden weinig respect hebben gehad
voor kerkelijke en wereldlijke machthebbers.
Inderdaad, in alle tijden hebben in dit gebied
behalve vrome zielen ook ketters gewoond.

In lespakketten voor het basis- en voortgezet onderwijs
worden belangrijke thema’s uitgediept.
Noord-Kennemerland heeft er vele!
Er is aandacht voor druïden, missionarissen en heiligen.
Voor wonderen, devotie en negotie, Heilig Bloed en hagepreken.
Voor brandstapels en beeldenstormen. Ketters en martelaren.

Cultusplaatsen, kloosters, kerken, heilige putten en hofjes
Excursies en rondleidingen
voor alle leeftijden in Alkmaar en omgeving.
Graven naar ons verre verleden zorgt voor verrassingen.
Welke rituelen waren er in de eerste eeuwen
van onze jaartelling? Waren ze religieus?
Het Huis van Hilde (het Archeologiecentrum van de
Provincie Noord-Holland in Castricum) brengt ons
de mensen van toen dichterbij.
Wie was Hilde? Hoe leefde ze? Wat geloofde ze wel?
Wat geloofde ze niet?
Verhalen van geweld en liefde
Medio 2022 verschijnt het boek
‘Religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland’,
verhalen van geweld en liefde’.
Historicus Jurjen Vis beschrijft hierin hoe religie
van de vóór-christelijke tijd tot op de dag van vandaag
het leven van mannen en vrouwen van vlees en bloed bepaalt.
Hoe mensen hebben gebeden, geleden en gestreden,
hoe offers, rituelen en taboes hun levens bepaalden
en hoe dat alles is veranderd én gebleven.

De achterkant van de geschiedenis
Lezingen en voordrachten.
We kijken naar de geschiedenis met de ogen van nu.
Steeds opnieuw ontstaan er nieuwe inzichten over het verleden:
Over vluchtelingen, vreemdelingen en bijwoners
door de eeuwen heen. Samen of alleen op weg.
Over verliezers en winnaars. ‘Van Alkmaar de Victorie’
Het afschudden van het Spaanse juk in 1573
was een bevrijding. Voor iedereen?

Informatie
Onze website www.stichtingreligiegeschiedenis.nl
houdt u op de hoogte van de voortgang van het project.
Hier kunt u ook relevante informatie downloaden over
onderwerpen, lesmateriaal, achtergrondinformatie,
plaatjes voor scripties etc.
Hier kunt U ook terecht met uw vragen;
e-mail: info@stichtingreligiegeschiedenis.nl
In de agenda worden excursies, rondleidingen, lezingen
en tentoonstellingen vermeld.

