
Programma Voorjaar 2019

Literatuur, geschiedenis en cultuur

Livius.nl

http://www.livius.nl
http://www.livius.nl


Lezingenmiddag   

ANTIEKE LAND- 
VERHUIZERS 
 

Dé grote doorbraak in de oudheidkundige 
wetenschappen van de afgelopen jaren is het 
even eenvoudige als ingrijpende inzicht dat 
mensen in de Oudheid veel mobieler zijn  
geweest dan wel is aangenomen. Tijdens 
deze lezingenmiddag staan grote en kleine, 
krijgszuchtige en vreedzame migraties  
centraal, gedocumenteerd via teksten, via 
archeologische vondsten en inscripties.

Docent Jona Lendering 
Prijs € 20,-

AMSTERDAM / 19.101 

Datum  Wo. 3 april '19; 14 - 16 uur 
Locatie  Openbare Bibliotheek,  
 Oosterdok 143

HAARLEM / 19.102 

Datum  Za. 16 mrt '19; 14 - 16 uur 
Locatie  Doopsgezinde gemeente,  
 Frankestraat 24

HOORN / 19.103 

Datum  Za. 23 feb '19; 14 - 16 uur 
Locatie  Kapel Dijk en Duin,  
 Wilhelminalaan 2

ZOETERMEER / 19.104 

Datum  Za. 4 mei  '19; 14 - 16 uur 
Locatie  De Kapelaan, Nicolaasplein 2 Inschrijven

http://www.livius.nl/cursussen/lezingenmiddag-antieke-landverhuizers/


Cursus   

GESCHIEDENIS VAN 
ISRAËL 
 

In deze cursus lopen we door de  
geschiedenis van het gebied dat  
Kanaän, Juda, Israēl, Judea, Palesti-
na en opnieuw Israël heeft geheten.
We beperken ons dus niet tot de 
Bijbelse periode, maar kijken ook 
naar de islamitische tijd, de Kruis-
tochten, de Ottomaanse tijd en de 
huidige situatie. 

Cursus   

OUDE GESCHIEDENIS 
GRIEKENLAND 
 

De geschiedenis van Griekenland wordt 
vaak gepresenteerd als het verhaal van 
een aantal “eerstes”: eerste democratie, 
eerste filosofen, eerste literatuur, eerste 
wetenschappers. Veel van deze claims 
zijn onjuist, maar dat laat onverlet dat 
de geschiedenis van de oude Grieken 
enorm interessant is. 
 

BUSSUM / 19.105 

Docent Jona Lendering 
Prijs € 99,-  
Datum  Ma. 25 febr, 4, 11 en 18 mrt '19;  
 19:30 - 21:30 uur  
Locatie  Bibliotheek Gooi en Meer,  
 Wilhelminaplantsoen 18

DRONTEN / 19.106  
Docent Jona Lendering 
Prijs € 110,-  
Datum  Di. 29 jan, 5, 12, 19, 26 feb '19;  
 19:45 - 21:45 uur 
Locatie  Odd Fellowhuis, De Ketting 6

Inschrijven

Inschrijven

http://www.livius.nl/cursussen/geschiedenis-van-israel/
http://www.livius.nl/cursussen/oude-geschiedenis-griekenland/


SCHAGEN / 19.107 
Docent Jona Lendering 
Prijs € 110,-  
Datum  Do. 21, 28 feb, 7, 14, 21 maart '19;  
 13:30 - 15:30 uur 
Locatie  De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 

Lezingendag  

ALEXANDRIË
Alexandrië was vanaf de stichting een 
wonderlijke stad: toegangspoort tot 
Egypte, bolwerk van Griekse cultuur, 
grootste bibliotheek ter wereld, konink-
lijke residentie, joods religieus centrum, 
Romeins garnizoen. Hier werd Serapis 
vereerd, hier ontwikkelden zich allerlei 
varianten op het christendom, en hier 
stond een van de zeven wereldwonderen: 
de Vuurtoren van Alexandrië.

Cursus   

HET ONTSTAAN VAN 
HET JODENDOM EN DE 
BIJBEL 
 

Hoe is het jodendom ontstaan? We  
beginnen met de Kanaänitische gods-
diensten, vervolgen met de twee joodse 
koninkrijken Israël en Juda, behandelen 
de groei van de joodse literatuur en kijk- 
en naar de gevolgen van de overheer-
sing door de Babyloniërs, Perzen en 
Grieken. Het verschil tussen toen en nu: 
destijds stond altijd de tempel in  
Jeruzalem centraal.

GOUDA / 19.108 
Docent Jona Lendering 
Prijs € 49,- (inclusief lunch)   
Datum  Za. 1 juni '19; 11 - 16 uur 
Locatie  Cultuurhuis Garenspinnerij,  
 Turfsingel 34 Inschrijven

Inschrijven

http://www.livius.nl/cursussen/lezingendag-alexandrie/
http://www.livius.nl/cursussen/het-ontstaan-van-het-jodendom-en-de-bijbel/


Armenië (mei 2019)  
 

De reis die we in oktober 2018 naar  
Armenië organiseerden liep zó snel 
vol dat we deze in mei 2019 gaan 
herhalen. Dat wil zeggen: we bezoek- 
ende hoofdstad Yerevan, waar alle 
historische tijdvakken van de Steen-
tijd tot en met de Sovjet-Unie zijn 
gedocumenteerd; we bekijken de  
resten van Urartese en hellenistische  
architectuur; we zien heel veel oer-
oude kerken; maar vooral zullen we 
reizen door de prachtigste landschap- 
pen en kennismaken met de vriende-
lijkste mensen.

Informatie

Livius organiseert ook in 2019 weer bijzondere reizen!

Al twintig jaar organiseert Livius, 
in samenwerking met V-Incentive, 
reizen naar het Middellandse Zee- 
gebied. We doen daarbij niet alleen 
de bekende bezienswaardigheden 
aan, maar zorgen er altijd voor dat 
een paar zaken op het programma 
staan die veelal worden genegeerd, 
maar historisch wél belangrijk zijn.  

De groepen worden niet alleen  
begeleid door een deskundige Livius- 
docent, die de Oudheid behandelt, 
maar ook door een ervaren plaatse-
lijk gids, die vertelt over de middel-
eeuwse en recente geschiedenis van 
zijn land. 

http://www.livius.nl/reizen/armenie-2019/


Libanon (september 2019) 
 

De Libanezen mogen dan verdeeld zijn over drie dozijn officiële confessies, ze 
zijn het erover eens dat ze nooit meer een burgeroorlog willen meemaken. Zo 
heeft het land de schok van de Syrische vluchtelingencrisis kunnen incasseren. 
Libanons verleden is al even boeiend als het heden: we bezoeken de oeroude 
havenstad Byblos, het Fenicische Sidon, het Romeinse Tyrus, het heiligdom van 
Baalbek, de paleizen van Druzische vorsten en natuurlijk ook het mondaine  
Beiroet. Overigens combineert Libanon ook het beste van de Turkse, Arabische 
en Franse keuken.

Informatie

Livius bijzondere reizen 2019.

http://www.livius.nl/reizen/libanon-september-2019


Vrijwilligers 
 

Livius wordt bijgestaan door een  
trouwe groep vrijwilligers, die  
ervoor zorgen dat alles in de diverse 
vestigingen op rolletjes loopt. 

Livius 
Postbus 10624 
1001 EP AMSTERDAM 
0224 - 213.111 
info@livius.nl 
www.livius.nl 
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Livius Online
Naast de cursussen en de lezingen 
ontplooit Livius allerlei andere 
activiteiten. In het voorjaar van 
2019 schrijft Jona Lendering het 
themaboek voor de Week van de 
Klassieken, Wahibra-Emakhet en 
andere Grieken. Landverhuizers 
in de Oudheid. Het meest in het 
oog springt echter Livius’ aanwe-
zigheid op het internet, waar de  
website livius.org een van de 
grootste aanbieders van oudheid- 
kundige informatie is en de  
Mainzer Beobachter een veelgele-
zen blog.

Daarnaast geeft Livius elke maand 
een (gratis) digitale nieuwsbrief 
uit waarin al het oudheidkundige 
nieuws wordt samengevat.  
Doordat de Livius Nieuwsbrief 
niet alles voor zoete koek slikt, 
heeft ze in de tien jaar van haar 
bestaan een eigen plaats verwor-
ven in het aanbod van informatie 
over de oude wereld.

mailto:info%40livius.nl?subject=
http://www.livius.nl
http://www.livius.org
https://mainzerbeobachter.com/
http://www.livius.nl/overige/nieuwsbrief/

