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De schrijver weet, met dit motief in de hand, een spannend verhaal te creÃ«ren waarbij de hoofdpersoon,
Swintharik, onbedoeld de speelbal is van "grotere" krachten. Grote historische gebeurtenissen uit die
periode, zoals de dood van Keizer Julianus (bijnaam: De Afvallige), worden op deze manier verklaard. Een
goede verhaallijn is het gevolg.
DOWNLOAD | READ De Afvallige (2013) by Jan van Aken in PDF
Claudius Julianis, ook wel Julianus Apostata genoemd (Lat.: de Afvallige) is keizer van het Romeinse Rijk
van 360 tot 363 na Chr. Hij is vooral bekend 22 items Julianus Apostata R mische Kaiserzeit, Julianus
Apostata R mische fine detailed, portrait of Julianus Apo JULIANUS II APOSTATA, 360-363 AE 1, Julianus
Apostata.
Julianus Apostata - thomasjeffersonphilosopher.com
Flavius Claudius Julianus (6 november 331 - 26 juni 363), ter onderscheiding van de eerdere (vrijwel
onbekende) keizer Julianus I (284-285) beter bekend als Julianus II, Julianus de Afvallige of Julianus
Apostata, was een Romeins keizer van november 361 tot 26 juni 363.
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Julianus de Afvallige. Julianus de Afvallige werd in 331 CE, onder de naam Flavius Claudius Julianus,
geboren als neef van keizer Constantijn de Grote. In 337 CE, stierf Constantijn de Grote. Tijdens de
machtsstrijd die op zijn dood volgde, werden vrijwel al diens manlijke verwanten vermoord.
Julianus de Afvallige I de laatste heidense keizer van Rome
sicus afgestudeerd op Julianus, presen-teert in Afvallige contra afvalligen een ruim aantal teksten van
Julianus (naar zijn zeggen ongeveer tweederde): de zelfsatire Baardhater, het belangrijke geschrift Tegen de
Galileeers (dat wil zeggen: tegen de christenen), twee re-devoeringen en een reeks brieven. Het is bij elkaar
beslist een nuttig geheel.
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Waarschijnlijk had Julianus dit geloof al sinds zijn jeugd verlaten, maar pas nu hij de onbetwiste keizer was
Page 1

kwam hij er openlijk voor uit, hetgeen zijn bijnaam Apostata, â€œde Afvalligeâ€•, verklaart. Toch vervolgde
Julianus de christenen niet.
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