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BESCHRIJVING VAN HET BOEK HERINNERINGEN VAN HADRIANUS
Een van de meest tot de verbeelding sprekende Romeinen uit de
geschiedenis is zonder meer de tweede-eeuwse keizer Hadrianus (76-138).
Hij onderscheidde zich als veldheer, maar verwierf ook grote roem met zijn
bouwactiviteiten, zoals de naar hem genoemde Muur. Spraakmakend was
ook zijn verhouding met de jonge Antinoös, die officieel zijn bediende maar
feitelijk zijn geliefde was. Nadat Antinoös onder verdachte omstandigheden
was verdronken in de Nijl, werd hij onmiddellijk door Hadrianus tot god
verklaard, en werd er een stad naar hem genoemd: Antinoöpolis. Het is
zeker dat Hadrianus memoires heeft geschreven, maar daar is helaas niets
van bewaard gebleven. Marguerite Yourcenar was zo gefascineerd door
deze keizer en de tijd waarin hij leefde dat ze, puttend uit vele bronnen en
haar rijke fantasie, de verloren Herinneringen van Hadrianus eeuwen later
alsnog aan de wereld schonk.
MARGUERITE YOURCENAR: HERINNERINGEN VAN HADRIANUS | DE
BOEKGRRLS
Vertaald 1998 door Jenny Tuin. Dit boek geeft een literaire reconstructie van
het leven en de persoon van Hadrianus die leefde van 76-138 en keizer was
van Rome. Herinneringen Van Hadrianus (hardcover). Een van de meest tot
de verbeelding sprekende Romeinen uit de geschiedenis is zonder meer de
tweede-eeuwse keizer Hadrianus. Herinneringen van Hadrianus. Een van de
meest tot de verbeelding sprekende Romeinen uit de geschiedenis is zonder
meer de tweede-eeuwse keizer Hadrianus (76-138). Hij. Een van de meest
tot de verbeelding sprekende Romeinen uit de geschiedenis is zonder meer
de tweede-eeuwse keizer Hadrianus (76-138). Hij onderscheidde zich als. In
1998 verscheen een vertaling van Jenny Tuin (1923-1997) die zij vlak voor
haar overlijden voltooide: Herinneringen van Hadrianus. Amsterdam,
Athenaeum. Herinneringen van Hadrianus | ISBN 9789025362850 direct en
eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod
(tweedehands) boeken. Herinneringen van Hadrianus has 13,819 ratings
and 1,078 reviews. Kelly said: There is a word that keeps popping up in my
reading. I'd go so far as to sa... recensie: Désanne van Brederode - Gegroet
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waarlijk lichaam // Marguerite Yourcenar - Herinneringen van Hadrianus 'Van
al mijn geschriften is er niet een waarin ik meer van mezelf heb gestopt,
waarop ik meer mijn best heb gedaan, waarin ik meer heb gestreefd naar.
[Recensie] Tijdens het lezen van Hadrianus' Gedenkschriften moest ik
mezelf er regelmatig aan herinneren dat dit niet de werkelijke herinneringen
van een Romeinse. In Herinneringen van Hadrianus, dat is opgezet als een
lange brief van de oude keizer aan zijn adoptiefkleinzoon en opvolger
Marcus Aurelius,. Herinneringen van Hadrianus - De gefingeerde
autobiografie van de Romeinse keizer Hadrianus (76-138 na Chr.).; EAN
9789025362911 Mémoires d'Hadrien / Marguerite YourcenarParis, Librairie
Plon, 1951 Herinnering van Hadrian 'De herinneringen van Hadrianus' van
Marguerite Yourcenar is een meesterlijke roman. Maar wie nu de historische
feiten over deze - volgens Yourcenar. 'Herinneringen van Hadrianus', van de
Franse schrijfster Marguerite Yourcenar, is niet alleen een klassieke roman
in de zin dat iedereen de titel kent.
HERINNERINGEN VAN HADRIANUS - BOL.COM
Al vele jaren volgen wij de 'voetsporen' van de Romeinse keizer Hadrianus.
We kwamen hem tegen in de Auteur: Yourcenar, Marguerite, Uitgever:
Atheneum - Polak & Van Gennep, Auteur: Yourcenar, Marguerite, Uitgever:
Atheneum - Polak & Van Gennep, 325... Recensie: Ik heb nog nooit zo lang
over een boek gedaan, maar dat lag maar deels aan het boek. Ik heb het in
het Frans gelezen en het taalgebruik is moeilijk Frans.... Het ontwerp van
Hadrianus zelf,. Zo toont men ons de Poekile, gebouwd ter herinnering aan
de porticus van Athene, het lyceum en de academie,. Auteur: M. Yourcenar
Nederlands 325 pagina's Athenaeum-Polak & Van Gennep juni 2002
SamenvattingEen van de meest tot de verbeelding sprekende Romeinen uit
De wereld van Hadrianus on Nexus Instituut | Olivier Hekster, Corjo Jansen
(red.) Vantilt, Nijmegen, 2015 Door Stefan Penders, historicus Bestel dit
boek bij. Herinneringen van Hadrianus | ISBN 9789025362850 direct en
eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod
(tweedehands) boeken. Al vele jaren volgen conens & van wiechen de
'voetsporen' van de Romeinse keizer Hadrianus. We Info over hadrianus
boek. Resultaten van 8 zoekmachines! De Muur van Hadrianus (Latijn:
Vallum Hadriani, Engels: Hadrian's Wall) werd gebouwd onder Hadrianus,
keizer van Rome van 117 tot 138 na Chr. De keizer wilde overal. Ze neemt
haar toevlucht in haar herinneringen,. Over het leven van Hadrianus weten
we veel, bijvoorbeeld dat zijn homoseksuele geaardheid een publiek geheim
was. Wandeltrektocht met bagagevervoer over de mooiste 80 km van
Hadrian's Wall Path van Corbridge naar Carlisle. Unesco werelderfgoed,
langs de best bewaarde delen van de. Het einde van het Romeinse rijk.
Hadrianus adopteerde in 136 n.Chr Antonius Pius als zijn zoon en opvolger.
Twee. Herinneringen van Hadrianus | ISBN 9789025362911 direct en
eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod
(tweedehands) boeken.
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