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Mogelijke onderwerpen 

Hieronder vindt u een lijst met mogelijke onderwerpen die in uw lesprogramma kunnen 
worden ingepast, waarop lessenreeksen of projecten kunnen worden gebaseerd, of die 
leerlingen kunnen gebruiken voor (profiel)werkstukken. De onderwerpen kunnen ook 
verwerkt worden in het programma van een bezoek aan het Regionaal Archief. Bij de 
onderwerpen op de lijst hebben we al bronnen voor u gezocht. Deze lijst is bedoeld om u een 
indruk te geven van de onderwerpen waarrond het Archief materiaal beheert—de lijst is 
geenszins volledig en aanvullingen zijn altijd welkom! 

Jagers en boeren  
Landbouwsamenlevingen Steentijdkano gevonden in de Wieringermeer 

& Trechterbekercultuur 
Grieken en Romeinen  
Verspreiding Grieks-Romeinse cultuur Vondst Romeinse munten en potten in 

Schagen 
Monniken en Ridders  
Verspreiding van het christendom Willibrord & Engelbertus, stichting van de 

abdij te Egmond 
Steden en Staten “Alkmaar in de klas” – Middeleeuwen  
Opkomst stedelijke burgerij en 
toenemende zelfstandigheid van steden  

Stadsrechten Alkmaar 
Stadsrechten Schagen 

Staatsvorming & centralisatie De graven van Holland tegen de Westfriezen 
(slag bij Vronen) 

Ontdekkers en hervormers  
Renaissance en nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling 

Oprichting Latijnse school (huidige 
Murmellius) in Alkmaar 

 Cornelis Drebbel; Pieter van Foreest; Jan van 
Scorel 

Protestantse reformatie en splitsing 
christelijke kerk 

Meester Jan Arentsz en Cornelis Cooltuyn 
(Alkmaar) 

Conflict in de Nederlanden dat 
resulteerde in de stichting van de 
Nederlandse staat  

Het Beleg van Alkmaar  

 Verwoesting van de Egmondse Abdij 
Regenten en vorsten “Alkmaar in de klas” – Gouden Eeuw 
Bijzondere plaats in staatkundig opzicht 
en bloei in economisch en cultureel 
opzicht (Republiek) 

Droogmakerijen en polders rond Alkmaar 
(o.a. Beemster, Schermer en Heerhugowaard) 

Handelscontacten, handelskapitalisme en 
begin wereldeconomie 

Tulpenmanie en Alkmaarse tulpenmarkt 

Wetenschappelijke Revolutie Adriaan en Jacob Metius 
 Descartes in Egmond 
Pruiken en revoluties  
Rationeel optimisme en verlicht denken Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en 

genootschap Physica te Alkmaar 
Democratische revoluties Genootschap Burgerhart  
 Invasie 1799, patriotten en prinsgezinden 
Burgers en stoommachines “Alkmaar in de klas” – In de vaart der 

volkeren 
Industriële revolutie Aanleg Noordhollands kanaal 
 Vervoer in de regio (spoorlijn, stations, Bello, 

stoombootdienst Alkmaarder Packet) 
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Opkomst emancipatiebewegingen Katholieke emancipatie 
Wereldoorlogen Westerborkproject 
Crisis van het wereldkapitalisme Crisis in de regio (o.a. werkverschaffing) 
Voeren van twee wereldoorlogen WOI in Bergen (Bergen-incident en 

interneringskamp) 
 (Sporen van) WOII in Alkmaar en de regio 

(Heiloo in oorlogstijd, munitietrein Schagen, 
bombardement Den Helder) 

Racisme, discriminatie en genocide 
(Jodenvervolging) 

Joodse Alkmaarders (onder andere families 
Drukker en Frankenberg) 

 Joodse werkdorp te Wieringen 
Televisie en computer “Alkmaar in de klas” – Bouwen en behouden 
Verdeling in twee ideologische blokken Sporen van de Koude Oorlog in de regio: BB 

en BB-bunkers, rol van kernwapens in de 
regio 

Toenemende westerse welvaart Alkmaar in de jaren ’60  


