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Oorlog in  
  de oudheid

Woensdagavond 10, 17 en 24 september 2008                   

Dr. Henk Singor

Een hoorcollege over veldtochten  
en veldslagen in de klassieke wereld

tijd : 19.30-21.30 uur  
inclusief korte pauze  
en vragen        

plaats :  zaal 011, 
Lipsiusgebouw (1175), 
Cleveringaplaats 1, Leiden

toegang tot de lezingen van het studium generale is gratis, iedereen is welkom!



          Introductie 
Wat betekende oorlog in de wereld van Grieken en Romeinen? 
Hoe werd er gevochten, door wie, waarom, op welke schaal? 
Wat waren de gevolgen van oorlogen voor overwinnaars en 
overwonnenen? Deze vragen en nog meer zullen aan de orde 
komen in drie lezingen van elk tachtig minuten. Daarin gaat 
het om oorlogvoering te land en met name om het verloop 
van veldtochten en veldslagen, waarbij het accent ligt op de 
concrete gebeurtenissen die de gang van zaken bepaalden. 
Henk Singor behandelt zo een belangrijk stuk van de  
militaire geschiedenis, vanaf de tijd van Homerus tot ver  
in de Romeinse keizertijd.
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Dr. Henk Singor is 
als docent verbonden 
aan de sectie Oude 
Geschiedenis van de 
Universiteit Leiden. 
Van zijn hand ver-
scheen o.a. Grieken  
in oorlog; veldtochten 
en veldslagen in het 
klassieke Griekenland.

     Programma
        10 september 2008  

• Homerische oorlogvoering
• Oorlog in het archaïsche en vroeg-klassieke Griekenland
• De klassiek Griekse oorlogvoering
• Ontwikkelingen in de oorlogvoering in de vierde eeuw v. C. 

        17 september 2008 

• Een nieuwe wijze van oorlogvoeren: Macedonië, Filippos en Alexander
• Alexander de Grote en de verovering van het Perzische Rijk
• Hellenistische oorlogvoering
• Oorlog in de klassieke Romeinse Republiek

        24 september 2008
• Oorlogvoering in de tijd van Marius en Sulla, Caesar en Pompeius
• De organisatie van de oorlog in het vroege Principaat, van Augustus tot Trajanus
• Veldtochten en veldslagen in de tijd van het Principaat (1ste – 3de eeuw) –
     veranderingen in de Romeinse oorlogvoering in de derde eeuw n. C.

Deze serie is het resultaat 
van de samenwerking van 
het Studium Generale van 
de Universiteit Leiden en 
Home Academy  Publishers.

NB. Tijdens de colleges 
worden door Home Academy 
opnames gemaakt voor een 
uit te brengen audio-cd.
www.home-academy.nl

informatie  &  organisatie
Studium Generale Universiteit Leiden
Postbus 9500, 2300 ra  Leiden
je.molenaar@ics.leidenuniv.nl
071 527 7295 / 7296
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl


