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Cornelius Nepos
Nepos was leeftijdgenoot van de lyricus Catullus met wie hij
bevriend was. Ook kende hij Marcus Tullius Cicero.
Hij was een historicus. Helaas is zijn werk ‘Chronica’, een
chronologische wereldgeschiedenis verloren gegaan. Nu is hij
vooral bekend om zijn ‘De viris illustribus’, de beschrijving van
de levens van Romeinse, en niet-Romeinse bekende mannen.
Helaas zijn van dit werk alleen biografieën van niet-Romeinse
bevelhebbers bewaard gebleven en die van zijn vriend Atticus
en Cato de Oude.
Zijn werk is verre van historisch correct, maar hij heeft zijn
doel wel bereikt: zijn werk is prettig om te lezen.
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De Punische oorlogen
Hamilcar
De Phoeniciërs waren van oorsprong zeevaarders en
handelslui. Zij opereer¬den vooral in het oosten van de
Middellandse Zee. Maar rond 800 v.Chr. richtten zij zich ook
op het westen en met name op Spanje. In die dagen was de
zeevaart echter nog zo onontwikkeld, dat men niet in één
keer van Phoenicië naar Spanje kon varen zonder dat men
onder weg water en voedsel in moest slaan. Om dat te
kunnen doen stichtten zij rond 800 een stad op de kust van
het huidige Tunesië, die de naam Carthago kreeg. In de
eeuwen daarna nam Carthago een steeds belangrijker rol in
het westen in en zag het westelijk deel van de Middellandse
Zee als haar handelsgebied. Dit leidde ertoe dat de Carthagers
herhaaldelijk op gespannen voet kwamen te staan met de
Grieken in dit deel van Middellandse Zee. Een vaak door hen
betwist gebied was Sicilië, dat precies op de grens van de
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Griekse en Carthaagse wereld lag. De Grieken die op het
oostelijk gedeelte van Sicilië woonden met als belangrijkste
stad Syracuse kwamen vaak in botsing met de Carthagers, die
in het westen woonden.
Nadat Rome Zuid-Italië veroverd had, zou juist dit Sicilië de
aanleiding van de eerste Punische oorlog worden (264-41;
Punisch = Phoenicisch = Carthaags). In de strijd om Sicilië
hadden de Romeinen het voordeel een uitstekend volksleger
te hebben en uit te blinken in de oorlog op het land. Maar de
Carthagers hadden door hun vele geld een groot huurleger en
ze hadden een grote vloot en derhalve ervaring op zee. De
Romeinen beseften, dat zij, als ze de Carthagers wilden
verslaan een vloot moesten bouwen. Dit deden ze ook en ze
brachten een einde aan hun achterstand in
gevechtstac¬tieken op zee door van een zeeslag een
landoorlog te maken. Ze ontwikkelden enterbruggen,
waarmee ze schepen konden enteren en zo een oorlog op het
land konden nabootsen. In 260 behaalden ze een grote
overwinning op de Carthagers, maar deze bleven wel met hun
schepen de Italiaanse kusten blokkeren. Zo zagen de
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Romeinen zich genoodzaakt Carthago zelf aan te vallen. Deze
aanval onder consul Regulus (255) werd uiteindelijk geen
succes. Regulus werd gevangen genomen en stierf in
krijgsge¬vangenschap. De oorlog begon te slepen en werd
alleen in guerillavorm op Sicilië voortgezet door Hamilcar
Barcas. Uiteindelijk kregen de Romeinen hiervan genoeg. De
burgers betaalden uit eigen zak een vloot en versloegen
Barcas in 241. Sicilië werd de eerste Romeinse provincia.

De tweede Punische oorlog (218-201)
De Carthagers wisten hun verliezen opgelopen in de eerste
oorlog (Sicilië) en daarna in 238 ( Sardinië en Corsica) te
compenseren door onder leiding van Hamilcar grote delen
van Spanje te veroveren. De grens werd de rivier de Ebro.
Hamilcar sneuvelde in de strijd; hij werd opgevolgd door zijn
schoonzoon Hasdrubal; die werd weer in 221 vermoord en
uiteindelijk werd Hannibal, zoon van Hamilcar, de
opperbevelhebber. Hij zou de grootste gesel van Rome
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worden. Het verhaal gaat, dat zijn vader Hamilcar hem met de
grootste haat jegens de Romeinen heeft opgevoed
Toen Hannibal aan het hoofd van het Carthaagse leger kwam,
was hij nog maar 26 jaar oud. In korte tijd veroverde hij
Spanje en stichtte hij als nieuwe hoofdstad Carthago Nova. De
Carthagers hadden een verdrag met de Romeinen, dat de
Ebro de grens was en dat zij geen Romeinse bondgenoot
mochten aan¬vallen. Maar ten zuiden van de Ebro lag
Saguntum, een bondgenoot van Rome. Hannibal verdroeg dit
niet en viel het plaatsje aan, dat dapper weerstand bood. En
terwijl de senaat in Rome vergaderde, wat ze moest doen,
werd Saguntum ingenomen: Senatu deliberante Saguntum
perit. Dit betekende de tweede Punische oorlog (218-201).
Rome kon Hannibals daad niet accepteren en eiste van
Carthago diens uitlevering. Carthago weigerde. De Romeinen
hadden verwacht dat Carthago Hannibal zou uitleveren. Rome
was niet klaar voor de oorlog en had middelmatige veldheren.
Hannibal was wel klaar voor de krijg en was een uitmuntend
veldheer.
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Hannibal nam het initiatief. In 5 maanden stond hij in Italië,
hoewel hij op zijn barre tocht over de Pyreneeën en Alpen de
helft van zijn mannen had verloren. Deze tocht was des te
knapper omdat hij over de bergen olifanten had
meegenomen. De Romeinse geschiedschrijver Livius heeft aan
deze oorlog 10 boeken gewijd. Uit zijn werk komen de
volgende fragmenten van de overtocht:
XXI,28. In het volgende fragment wordt verteld hoe Hannibal
de olifanten over de Rhône liet zetten:
Ik geloof dat er verscheidene plannen geweest zijn de
olifanten over te zetten. In ieder geval verschillen de lezingen
over hoe het gebeurd is. Volgens sommigen zijn eerst de
olifanten bijeengedreven bij de oever; daarna werd de meest
woeste van hen door zijn menner geprikkeld. Hij volgde hem,
toen die in het water terugweek en zo heeft hij de kudde
meegenomen door er overheen te zwemmen, want de snelle
stroming van de rivier zelf sleurde iedere olifant naar de
andere oever mee, wanneer hij ondanks zijn vrees voor het
diepe water de grond onder zijn voeten verloor. Maar het is
zekerder, dat ze overgezet zijn met vlotten. Niet alleen zou dit
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plan wel veiliger geweest zijn, als het nog niet gebeurd was,
maar ook is het makkelijker te geloven, nu het al wel gebeurd
is.
Ze hebben 1 vlot, dat 200 voet lang was en 50 breed, vanaf
land in de rivier uitgestrekt. Nadat ze dit met verscheidene
stevige touwen stroomopwaarts aan de oever hadden
vastgebonden, opdat het niet met het water meegevoerd zou
worden, hebben ze het bedekt als een brug door er aarde op
te gooien, opdat de dieren moedig erop zouden stappen als
over vaste bodem. Een tweede vlot, dat even breed was en
100 voet lang en geschikt om de rivier over te steken, is eraan
vast gemaakt. Toen zijn de olifanten over het vaste vlot als
over een weg voortge¬dreven, terwijl de vrouwtjes voorop
liepen. Toen er al vrij veel olifanten overgestapt waren op het
kleinere eraan vastgemaakte vlot, werden terstond de kabels
losgemaakt, waarmee het vlot losjes was vastgeknoopt en
werd het vlot door snelzeilers naar de andere kant getrokken.
Nadat zo de eerste olifanten van boord gezet waren, is men
daarna naar de andere olifanten gegaan en heeft die
overgezet. Ze waren volstrekt niet in paniek, totdat zij over de
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a.h.w. aangrenzende brug werden voortgedreven. De eerste
angst ontstond, toen zij het diepe water werden opgesleurd
nadat het vlot van de rest was losge¬maakt.¬ Omdat namelijk
de buitenste olifanten van het water weken, verdrukten ze
elkaar en veroorzaakten vrij veel paniek. Uiteindelijk bracht de
angst zelf bij hen rust teweeg, omdat zij rond zich water
zagen. Sommigen vielen zelfs door hun onstuimig gedrag van
het vlot in de rivier, maar nadat ze hun bestuurders van zich af
gegooid hadden, bereikten zij, door hun gewicht zelf
onwankelbaar, het vasteland, doordat ze voetje voor voetje
naar ondiepten zochten.
Aankomst bij de Alpen en de tocht eroverheen (Liv.XXI,32):
Hannibal bereikte van de rivier de Druentia vooral via een weg
door velden de Alpen in een goede verstandhouding met de
Galliërs, die deze gebieden bewoonden. Hoewel men zich al
van tevoren van de situatie een voorstelling had gemaakt
door het gerucht, waardoor gewoonlijk onze¬kerheden buiten
proporties worden opgeblazen, zag men toen toch van nabij
de hoogte van de bergen: de sneeuw was bijna verenigd met
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de hemel; lelijke huizen waren op rotsen geplaatst; schapen
en koeien waren ruig door de koude; de mensen waren
ongeschoren en onverzorgd; al het bezielde en onbezielde
was ruig van de kou en de rest was afschuwelijker om te zien
dan om te vertellen; dit alles hernieuwde de angst van de
Carthagers.Toen zij hun colonne tegen de eerste heuvels lieten
oprukken, versche¬nen aan hen de bergbewoners. Zij zaten op
uitstekende heuvels en als zij meer verscholen hadden post
gevat in de valleien en plotseling tevoorschijn gekomen
zouden zijn voor een gevecht, zouden zij een geweldige vlucht
en slachtpartij onder de Carthagers veroorzaakt heb¬ben.
Hannibal beval halt te houden. Hij zond Galliërs vooruit om
het gebied te bekijken. Nadat hij had vernomen, dat daar
geen doorgang was, liet hij temidden van louter oneffen en
steile plekken in een zo uitgestrekt mogelijke vallei zijn kamp
plaatsen. Toen diezelfde Gal¬liërs met de bergbewoners in
gesprek waren gekomen (want ze hadden vrijwel dezelfde taal
en zeden), vernam Hannibal van hen, dat de berg¬pas slecht¬s
overdag bezet werd en dat een ieder zich 's nachts naar zijn
eigen huis begaf. Daarom ging hij bij het ochtendgloren naar
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de voet van de heuvels om openlijk en overdag met geweld
zijn weg door de engten te banen. Daarna deed hij overdag,
alsof hij met iets anders bezig was dan waarmee hij werkelijk
bezig was. Toen zijn mannen op dezelfde plaats als waarop zij
halt hadden gehouden een kamp hadden aangelegd en toen
hij bemerkt had, dat de bergbewoners weggegaan waren van
hun heuvels en dat de wachtposten ver uiteen waren
geplaatst, liet hij voor de show meer vuren aanleggen dan
overeenkwam met het aantal mensen dat bleef. Nadat hij de
bagage bij de cavalerie en het meren¬deel van de infanterie
had achtergelaten, ging hij zelf ijlings met lichtgewapenden,
juist de felste mannen, door de engten en zette zich juist op
die heuvels, die de vijanden bezet hadden gehouden.
33. Daarna bij het ochtendgloren brak de rest van zijn
troepenmacht op en begon op te trekken. Nu kwamen de
bergbewoners, nadat het teken gegeven was, uit de forten
naar hun gewone posten bijeen. Plotseling zagen zij, hoe het
ene deel van de vijanden door hun hoge posities boven hun
hoofd uit stak en dat andere vijanden over de weg
voortgin¬gen. Het feit dat ieder van beide gebeurtenissen zich
13

tegelijkertijd aan hun ogen en geest voordeed hield hen een
ogenblik onbeweeglijk. Zij zagen echter de onrust in de engten
en ook dat de stoet door haar eigen opschudding in de war
werd gebracht, terwijl juist de paarden schichtig waren. Zij
meenden dan ook, dat hoe weinig schrik zij zelf er ook aan
zouden toevoegen, dat voldoende zou zijn voor de ondergang
van de Carthagers. Daarom renden zij, evenzeer gewend aan
wegen en onbegaanbaar gebied, langs de uitlopers van de
hoogten omlaag. Toen waarlijk werden de Puniërs niet alleen
door de vijanden aangeval¬len, maar waren ze tegelijk het
slachtoffer van de ongelijkheid van het gebied en zij streden
meer met elkaar dan met de vijanden, omdat een ieder voor
zich zijn best deed, om als eerste aan het gevaar te
ont¬snappen. Vooral de paarden maakten de colonne
gevaarlijk: zij werden verschrikt door de verwarde kreten, die
zelfs door de wouden en de echoënde valleien versterkt
werden en waren in paniek. Als ze toeval¬lig getroffen of
verwond waren, raakten ze zo opgejaagd, dat zij niet alleen
een geweldige slachting onder de mensen aanrichtten, maar
ook allerlei bagage verwoestten. Omdat de engten aan ieder
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van beide zij¬den steil en min of meer loodrecht waren, wierp
de menigte dieren velen van de trosknechten en ook sommige
gewapenden in de onmetelijk diepte; maar juist als een lawine
rolden de lastdieren naar beneden. Hoewel dit afschuwelijk
was om te zien, hield Hannibal toch halt en hield zijn mannen
ervan af de opschudding en de paniek te vergroten. Daarna,
nadat hij had gezien dat de stoet uiteen viel en dat het
ge¬vaar bestond dat hij zijn leger voor niets behouden over de
Alpen geleid zou hebben, als het zijn bagage kwijt was, rende
hij van de hogere plaats naar beneden. Toen hij door de
aanval zelf de vijand op de vlucht had verjaagd, vergrootte hij
ook bij de zijnen de opschud¬ding. Maar deze opschudding
verdween in een ogenblikje, toen de wegen bevrijd waren
door de vlucht van de bergbewoners. Niet alleen in rust maar
bijna in stilte zijn zij daarna overgebracht. Vervolgens nam hij
het fort, dat van dat gebied de hoofdplaats was en de dorpen
die erom¬heen lagen in. En gedurende drie dagen voedde hij
zijn leger met buit-gemaakt voedsel en vee en omdat zij noch
door de bergbewoners, die voor het eerst verslagen waren
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noch door het gebied tegengehouden werden, trok hij in deze
drie dagen vrij ver op.
De Romeinen hadden alles verwacht behalve dit. De Galliërs
in het noorden van Italië, die nog maar net door de Romeinen
overwonnen waren, sloten zich direct bij Hannibal aan. De
eerste slagen tussen Hannibal en de Romeinen waren grote
overwinningen voor Hannibal. Tot de beroemdste
overwinningen voor Hannibal behoorde die bij het
Trasumeense meer in Toscane/Umbrië in 217.
Livius, XXII.4-6.
Hannibal verwoestte heel het gebied tussen Cortona en het
Trasumeense meer met oorlogsgeweld. Het was zijn doel zo
de vijand des te kwader te maken, zodat hij de onrechten
jegens de bondgenoten zou wreken. En reeds was hij
aangekomen bij een gebied, dat van nature geschikt was voor
een hinderlaag, juist waar het Trasumeense meer de bergen
van Cortona nadert. Er ligt zo'n smalle weg tussen, als was de
tussenruim¬te met opzet juist hiervoor overgelaten;
vervolgens opent het veld zich iets verder; daarna rijzen de
16

heuvels op. Daar plaatste hij in het open veld zijn kamp om
zich daar zelf slechts met de Afrikanen en Spanjaarden neer
te laten; de Balearen en de rest van de lichtgewa¬penden
leidde hij rond achter de bergen; zijn ruiterij plaatste hij bij de
toegang zelf van de pas, terwijl de heuvels de ruiterij, zoals
voor het doel geschikt was, aan het zicht onttrokken. Zo zou
alles, wanneer de Romeinen binnen waren getrokken en de
Carthaagse ruiterij in de rug van de Romeinse geplaatst was,
door het meer en de bergen afgesloten zijn.
Toen Flaminius die dag daarvoor bij zonsondergang bij het
meer was aangekomen, is hij de volgende dag zonder
verspieders gestuurd te hebben, toen het nog nauwelijks
voldoende licht was, door de smalle doorgang getrokken.
Nadat hij begonnen was zijn colonne te ontvouwen in de
richting waar het vlakke terrein zich meer uitstrekte, zag hij
slechts zoveel vijanden als er tegenover hem waren. Maar de
hinderlaag in zijn rug en boven zijn hoofd zag hij helemaal
niet. Zodra Hannibal de vijand door het meer en de bergen
opgesloten en door zijn troepen omgeven had, iets wat zijn
doel was geweest, gaf hij allen het teken tegelijk aan te
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vallen. Zodra een ieder naar beneden was gerend langs de
kortst mogelijke route, was de gebeurtenis voor de Romeinen
daardoor des te plotselinger en onverwachter. Want uit het
meer was een nevel opgestegen en die was dichter op het veld
dan in de bergen. De troepen zelf van de vijanden zagen
elkaar op verscheidene heuvels voldoende en daardoor renden
ze des te gelijktijdiger naar beneden. Toen het geschreeuw
van alle kanten opgeklonken was, voelden de Romei¬nen, dat
zij omsingeld waren, nog voordat zij de vijand voldoende
zagen. En men begon aan de voorkant en flanken te strijden,
voordat de slaglinie voldoende was opgesteld of de wapens
tevoorschijn konden worden gehaald en de zwaarden
getrokken. Allen waren van hun stuk gebracht, maar de consul
was zelf voldoende kalm gezien het gevaar, waarin hij
verkeerde en hij gaf opdrachten aan de in verwarring
gebrachte gelederen (want een ieder wendde zich naar de
verwarde kreten), zoals tijd en plaats toelieten. Waarheen hij
ook kon gaan en waar hij ook gehoord kon worden, gaf hij
aanspo¬ringen en beval hij te strijden: "Niet meer door
gebeden en het aan¬roepen van de goden kunnen wij
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hiervandaan ontsnappen, maar door geweld en moed.
Midden door de linies moet met het zwaard een weg gebaand
worden en gewoonlijk is er minder gevaar, waar minder angst
is." Maar door het gekletter en de opschudding kon men geen
advies, geen bevel horen. Men was nauwelijks voldoende bij
zijn positieven om zijn wapens te grijpen en zich voor de strijd
gereed te maken. Sommigen, door die wapens meer belast
dan be¬schermd, werden overweldigd. Al helemaal niet
herkende men de eigen tekenen en gelederen en plaats. In
zo'n dikke nevel had men meer aan oren dan aan ogen. Men
draaide gezicht en ogen naar de kant van de zuchten van de
gewonden en de slagen op de licha¬men of wapens en de
vermengde kreten van hen die angst aanjoegen en die bang
waren.
Sommigen, die op de vlucht waren, liepen tegen een groep
strijdenden op en bleven daarbij; anderen, die naar de strijd
terug wilden keren, werden door een stoet vluchtenden
weerhouden. Vervolgens, toen men tevergeefs naar alle
kanten aanvallen had gedaan en aan de flanken door de
bergen en het meer en van voren en achteren door de troepen
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van de vijanden ingesloten werd, was het duidelijk, dat er
geen hoop op redding was tenzij men haar in zijn rechterhand
en zijn zwaard zocht; een ieder werd zijn eigen generaal en
aanspoorder om de oorlog te voeren. Opnieuw is er een strijd
ontstaan. Het was niet een gere¬gelde strijd ingedeeld in
eerste, tweede en derde gelid, noch streed de voorhoede voor
de vaandels en daarachter de rest van de linie, noch streden
de soldaten in hun eigen legioen of cohort of manipel, maar
het lot bracht hen bijeen en aan een ieder werd door zijn eigen
moed zijn plaats om in het eerste of laatste lid te strijden
gegeven; zo groot was het enthousiasme van de gemoederen
en zozeer waren de gemoederen in beslag genomen door de
strijd, dat de aardbeving, die grote delen van de steden van
Italië tegen de grond sloeg en snelle rivieren van bedding
veranderde en de zee de rivieren binnen deed stromen en
bergen met een geweldige ineenstorting voorover deed vallen,
door niemand van de strijdenden bemerkt is.
Er werd ongeveer drie uren gestreden en dat overal fel. Rond
de consul was de strijd evenwel heviger en gevaarlijker. Zowel
werd hij gevolgd door de keur van zijn mannen als ook bracht
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hijzelf energiek hulp, waar hij ook maar bemerkte, dat zijn
mannen in het nauw werden ge¬bracht en het moeilijk
hadden. Omdat hij door zijn wapens opviel, werd hij zowel
door de vijanden uit alle macht aangevallen als ook door zijn
burgers beschermd, totdat een Insubrische ruiter - hij had de
naam Ducario - de consul ook aan zijn gezicht herkende en tot
zijn landslieden zei: "Dit is de man, die onze legers heeft
geveld en onze akkers en stad heeft geplunderd. Nu zal ik hem
als slachtoffer aan de schimmen van onze schandelijk gedode
medeburgers geven." Nadat hij zijn paard de sporen had
gegeven en eerst de schildknaap had onthoofd, die zich hem,
toen hij kwam in de weg had gesteld, doorboorde hij de consul
met zijn lans. Toen hij hem van de wapens wilde beroven,
hebben de triarii hem daarvan weerhouden door hun schilden
voor de consul te houden.
Daarna pas begon een groot deel te vluchten. Nu stonden
noch het meer noch de bergen de angst in de weg. Men
probeerde als blinden via alle nauwe en steile doorgangen te
ontsnappen. Mannen en wapens duikelden over elkaar. Waar
geen mogelijkheid tot vluchten was, gingen velen voorwaarts
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via de eerste ondiepten van het moeras en gingen tot hoofd
en schouders onder water. Sommigen werden zelfs door
onbezonnen angst ertoe gedreven zwemmend op de vlucht te
slaan. Waar deze vlucht¬weg onmetelijk was en hopeloos,
werden zij door maalstromen opge¬slorpt, toen hun moed het
begaf, of begaven zij zich onverrichterzake vermoeid met zeer
veel moeite terug naar de ondiepten en werden zij daar door
de ruiters van de vijanden, die het water ingegaan waren, wijd
en zijd neergehouwen.
Ongeveer 6000 van de voorhoede hebben zich met veel
energie een weg gebaand dwars door de vijanden heen.
Zonder te weten wat er ook maar achter hen gebeurde, zijn
ze uit het dal ontsnapt. Toen zij op een heuvel hadden halt
gehouden, hoorden zij slechts geschreeuw en het geluid van
gewapenden en konden ze noch weten noch door de nevel
zien, wat de uitslag van de strijd was. Tenslotte, toen de zaak
al beslist was, toen de nevel door de toenemende hitte van de
zon verdreven was en de dag aan het licht had gebracht en
het licht al helder was, lie¬ten de bergen en velden zien, dat
de situatie verloren was en dat het leger van de Romeinen
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schandelijk was neergehouwen. Dus hebben ze ijlings de
vaandels gepakt om te voorkomen dat ze van verre werden
gezien en de Carthaagse ruiterij op hen werd afgestuurd. Ze
zijn in zo snel mogelijke marsorde weggegaan. De volgende
dag, toen naast de rest ook nog uiterste honger hen in het
nauw bracht, hebben ze zich overge¬geven. Eerst had echter
Maharbal, die hen met al zijn ruitertroepen in de nacht
gevolgd was, hun beloofd toe te staan, dat ieder met zijn
kleren weg mocht gaan, als zij hun wapens overhandigd
hadden. Dit erewoord heeft Hannibal met Punische
betrouwbaarheid gehouden en hij heeft allen in de boeien
geslagen.
Dit is de bekende slag bij het Trasumeense meer en de
vermaarde ne¬derlaag van het Romeinse volk zoals weinig
andere. In de slaglinie zijn 15.000 Romeinen gedood.
Tienduizend zijn, verspreid op hun vlucht door heel Etrurië,
over verscheidene wegen naar de stad gegaan. Van de vijand
zijn er 2500 in de slag gestorven en velen naderhand door hun
wonden.
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Hannibal wist de Romeinen een tweede vernietigende
nederlaag toe te brengen in 216 bij Cannae. Door deze
nederlaag vielen vele Italische bondgenoten van Rome af
behalve zij, die direct rond Rome lagen. Toch was Hannibal
niet in staat de nog trouw gebleven steden in te nemen.
Bovendien voorkwamen de Romeinen de aanvoer van nieuwe
troepen vanuit Spanje. Carthago trouwens steunde Hannibal
toch al niet van harte, omdat het nooit Italië had willen
veroveren. Eenmaal dreigde Hannibal zelfs Rome in te nemen.
Van de door paniek overvallen Romeinen is de kreet bekend:
"Hannibal ad portas". Hannibal bleef Italië jarenlang onveilig
maken, maar raakte op den duur verzwakt, doordat er niet
voldoende steun vanuit Carthago kwam. In 204 ondernam
Publius Cornelius Scipio hetzelfde waagstuk als Hannibal in
218. Hij stak met zijn troepen de zee over en viel Carthago
aan. Hannibal werd teruggeroepen. Vanwege het acute
gevaar moest hij zijn geoefende troepen achterlaten en
moest hij het in Afrika met een bijeengeraapt zooitje tegen
Scipio met een geoefend leger opnemen. In 202 werd
Hannibal bij Zama verslagen en hij vluchtte. Carthago moest
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Spanje aan Rome afstaan, een groot deel van haar vloot
opgeven, een grote krijgsschatting betalen en mocht niet
buiten medeweten en zonder instemming van Rome een
oorlog voeren. Scipio kreeg de bijnaam Africanus en later,
toen zijn kleinzoon Carthago had verwoest, ook nog het
toevoegsel Maior: Scipio Africanus Maior.
Zo heeft Rome het westen van de Middellandse Zee veroverd.
Met de twee grote helden van de 2e Punische oorlog liep het
triest af. De Romeinen hebben er alles aangedaan Hannibal in
handen te krijgen, ook toen hij al uit Carthago gevlucht was.
Uiteindelijk pleegde hij in 183 zelfmoord. Hij verkeerde toen
bij Prusias, koning van Bithynië.
Liv.XXXIX.51
De gezant Titus Quinctius Flamininus kwam bij koning Prusias.
Het feit dat Prusias na de vlucht van Antiochus Hannibal had
opgenomen en hij tegen Eumenes, koning van Pergamum, de
oorlog was begonnen, maakte hem voor de Romeinen
verdacht. Direct na het eerste gesprek van Prusias met
Flamininus werden soldaten gestuurd om Hannibal's huis te
bewaken. Het kan zijn, omdat Flamininus Prusias onder
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andere voor de voeten had gegooid, dat bij Prusias die man
verbleef, die van alle levenden de Romeinen het vijandigst was
en die eerst zijn eigen vaderland en na de ondergang van
diens macht koning Antiochus tot oorlog tegen de Romeinen
had aangezet. Ook kan Prusias die soldaten gestuurd hebben,
omdat Prusias zelf om Flamininus in hoogst eigen persoon en
de Romeinen een dienst te bewijzen op eigen initiatief het
besluit nam Hannibal te doden of in Flamininus' macht te
overhandigen.
Altijd had Hannibal zo'n levenseinde in zijn geest voorzien,
omdat hij de onverzoenlijke haat van de Romeinen jegens zich
zag en omdat hij geenszins volledig op de trouw van de
koningen vertrouwde. Hij had echter ook de veranderlijkheid
van Prusias ondervonden. Ook had hij gehuiverd voor de
komst van Flamininus als zou die zijn ondergang betekenen.
Met het oog op de gevaren die van alle kanten dreigden, had
hij 7 uitgangen uit zijn huis gemaakt om altijd een vluchtroute
gereed te hebben. Sommige waren geheim, opdat die niet
door wachten versperd zouden worden. Maar het
zwaarwegende gezag van koningen zorgt ervoor, dat niets
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onbekend blijft, waarvan ze willen dat het onderzocht wordt.
De omtrek van het hele huis hebben ze zo met wachten
omgeven, dat niemand daarvan kon ontsnappen.
Nadat aan Hannibal bericht was, dat koninklijke soldaten in
het voorportaal waren, heeft hij getracht te vluchten door de
achteruitgang, die het meest afgelegen was en de meest
verborgen uitgang was. Zodra hij merkte dat ook deze door
een toeloop van soldaten versperd was en dat alles rondom
afgesloten was, doordat wachten opgesteld waren, vroeg hij
om het vergif, dat hij voor dergelijke gevallen lang te voren
gereed gemaakt had. Hij zei: "Laten we het Romeinse volk van
een langdurige zorg bevrijden, aangezien ze het te lang vinden
duren de dood van een oude man af te wachten. Noch een
grootse noch een gedenkwaardige overwinning zal Flamininus
op een weerloze en verraden man behalen. Deze dag zal
tenminste bewijzen, hoezeer echter de zeden van het
Romeinse volk veranderd zijn. Toen koning Pyrrhus, een
gewapende vijand, een leger in Italië had, hebben de
voorouders van de Romeinen hem vooraf gezegd op te passen
voor vergif. Zij zelf hebben een oud-consul als gezant gestuurd
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om Prusias ertoe aan te zetten zijn gast door misdaad te
doden." Hij slingerde verwensingen naar het hoofd en het
koningschap van Prusias en riep de goden van de
gastvriendschap aan als getuigen van de door Prusias
geschonden trouw en dronk de beker. Dit was het levenseinde
van Hannibal.
Scipio werd na zijn grote succes door sommigen als te
machtig ervaren. Men probeerde hem tenslotte in 187-4 ten
val te brengen door hem wegens corruptie aan te klagen. Hij
werd niet veroordeeld. Teleurgesteld trok hij zich terug op
zijn buiten en stierf in 183.
Liv.XXXVIII.53
Daarna was het stil rond Scipio. Hij sleet zijn leven in Liternum
zonder Rome te missen. Men zegt dat hij, toen hij op het
platteland op zijn sterfbed lag, bevolen heeft, dat hij juist op
die plaats begraven werd en dat daar een gedenkteken
gebouwd werd, opdat er geen begrafe¬nis plaats zou vinden
in het ondankbare vaderland.
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[1] Hannibals vijandschap
HANNIBAL, Hamilcaris filius, Carthaginiensis1. Si verum
est, quod nemo dubitat, ut populus Romanus omnes
gentes virtute superarit2, non est infitiandum3
Hannibalem tanto praestitisse4 ceteros imperatores
prudentia5, quanto populus Romanus antecedat6
fortitudine cunctas7 nationes. 2 Nam quotienscumque8
cum eo congressus9 est in Italia, semper discessit10
superior. Quod nisi11 domi civium suorum invidia12

1

Carthaginiensis
= superaverit; superare
3
infitiari
4
praestare, praestiti
5
prudentia
6
antecedere 3
7
cuncti, cunctae, cuncta
8
quotienscumque
9
congredi, -gressus
10
discedere 3, -cessi
11
quod(ni)si
12
invidia
2
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Carthager, Carthaags
overtreffen
ontkennen
overtreffen
ervaring, verstand
overtreffen
alle
zodikwijls als
slaags raken
uiteen gaan
maar als (niet)
jaloezie

debilitatus1 esset, Romanos videtur superare potuisse.
Sed multorum obtrectatio2 devicit3 unius virtutem. 3 Hic
autem velut4 hereditate5 relictum odium paternum erga6
Romanos sic conservavit, ut prius animam7 quam id
deposuerit8, qui quidem, cum patria pulsus esset et
alienarum opum9 indigeret10, numquam destiterit11
animo bellare12 cum Romanis.

1

debilitare
obtrectatio
3
devincere 3
4
velut
5
hereditas, -tatis
6
erga + acc.
7
anima
8
deponere 3, -posui
9
opes pl.
10
indigere 2 + gen.
11
desistere 3 animo
12
bellare
2
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verzwakken
jaloezie
geheel overwinnen
alsof
erfenis
jegens
levensadem, ziel, leven
afleggen
macht, machtsmiddelen
nodig hebben
van het plan afzien
oorlog voeren

[2] Hannibals eed
Nam ut omittam1 Philippum2, quem absens3 hostem
reddidit Romanis, omnium his temporibus potentissimus4
rex Antiochus fuit. Hunc tanta cupiditate incendit5
bellandi, ut usque a rubro mari arma conatus sit inferre
Italiae. 2 Ad quem cum legati venissent Romani, qui de
eius voluntate6 explorarent7 darentque operam8, consiliis

1

omittere 3
overslaan
Philippus V (Φίλιππος, Phílippos) (238 v.Chr. – Amphipolis, 179 v.Chr.) was koning van
Macedonië (221-179) uit het huis der Antigoniden. Zijn ouders waren Demetrios II en
Chryseis (Phthia).
3
absens
afwezig zijnd
4
potens
machtig
5
incendere 3
ontsteken
6
voluntas
wil, gezindheid
7
explorare de + abl.
onderzoek doen naar
8
dare operam
moeite doen
2

32

33

clandestinis1 ut Hannibalem in suspicionem2 regi
adducerent, tamquam3 ab ipsis corruptus alia atque4
antea sentiret5, neque id frustra6 fecissent idque Hannibal
comperisset7 seque ab interioribus8 consiliis segregari9
vidisset, tempore10 dato adiit ad regem, 3 eique cum
multa de fide sua et odio in Romanos commemorasset11,
hoc adiunxit12: `Pater meus' inquit `Hamilcar puerulo13
me, utpote14 non amplius15 VIIII annos nato16, in
1

clandestinus
suspicio, -ionis
3
tamquam
4
alius atque
5
sentire
6
frustra
7
comperire, comperi
8
interior
9
segregare ab
10
tempus, temporis
11
commemorare
12
adiungere 3, -iunxi
13
puerulus
14
utpost + part.
15
amplius
16
natus
2
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geheim, heimelijk
verdenking
alsof
ander dan
menen, een mening hebben
tevergeefs
vernemen
intiemer
scheiden van
tijd, gelegenheid
vertellen
toevoegen
knulletje
aangezien
meer dan
geboren, oud

Hispaniam imperator proficiscens1 Carthagine, Iovi
optimo maximo hostias2 immolavit3. 4 Quae divina res
dum conficiebatur4, quaesivit5 a me, vellemne secum in
castra proficisci. Id cum libenter6 accepissem atque ab eo
petere coepissem, ne dubitaret ducere, tum ille `Faciam',
inquit `si mihi fidem7, quam postulo8, dederis.' Simul me
ad aram adduxit, apud quam sacrificare instituerat9,
eamque ceteris remotis10 tenentem iurare11 iussit
numquam me in amicitia cum Romanis fore12.

1

proficisci, profectus
vertrekken
hostia
offerdier
3
immolare
offeren
4
conficere 5
voltooien
5
quaerere 3 a, quaesivi vragen aan
6
libens
graag
7
fides 5
trouw, erewoord
8
postulare
eisen, vragen
9
instituere 3, institui
beginnen
10
removere 2, -movi, -motus verwijderen
11
iurare
zweren
12
fore = futurus esse
te zullen zijn
2
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5 Id ego ius iurandum1 patri datum usque2 ad hanc
aetatem3 ita conservavi, ut nemini dubium4 esse debeat,
quin5 reliquo tempore eadem mente6 sim
futurus. 6 Quare7, si quid amice8 de Romanis cogitabis,
non imprudenter9 feceris, si me celaris10; cum quidem
bellum parabis, te ipsum frustraberis11, si non me in eo
principem posueris.' Hac igitur, qua diximus, aetate cum
patre in Hispaniam profectus est.

1

iusiurandum
eed
usque
helemaal
3
aetas, -tatis
tijd, leeftijd
4
dubius
twijfelachtig
5
non dubium est quin + coni. het lijdt geen twijfel of ..
6
mens, mentis
geest, instelling
7
quare
1 waarom 2 en daarom rel.aansl.
8
amicus
vriendelijk
9
imprudens
onverstandig
10
celare + 2 acc.
iets voor iemand verbergen; = celaveris
11
frustrari
misleiden, teleurstellen, tekort doen
2
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[3] Hannibal aan de macht
Cuius post obitum1, Hasdrubale imperatore suffecto2,
equitatui omni praefuit3. Hoc quoque interfecto4
exercitus summam5 imperii ad eum detulit6. Id
Carthaginem delatum publice7 comprobatum8 est. 2 Sic
Hannibal, minor V et XX annis natus9 imperator factus,
proximo triennio10 omnes gentes Hispaniae bello
subegit11; Saguntum, foederatam12 civitatem, vi
expugnavit; tres exercitus maximos comparavit13.
1

obitus 4
sufficere 5
3
praeesse + dat.
4
interficere 5
5
summa imperii
6
deferre, -tuli, -latus
7
publice
8
comprobare
9
natus
10
triennium
11
subigere 3, -egi, -actus
12
foederatus
13
comparare
2
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de dood
in de plaats stellen/kiezen
aan het hoofd staan van
doden
het opperbevel
overdragen
van staatswege
goedkeuren, bevestigen
geboren, oud
periode van drie jaar
onderwerpen
bondgenotenin gereedheid brengen, mobiliseren
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3 Ex his unum in Africam misit, alterum cum Hasdrubale
fratre in Hispania reliquit, tertium in Italiam secum duxit.
Saltum Pyrenaeum1 transiit. Quacumque2 iter3 fecit, cum
omnibus incolis4 conflixit5: neminem6 nisi victum
dimisit7. 4 Ad Alpes posteaquam8 venit, quae Italiam ab
Gallia seiungunt9, quas nemo umquam cum exercitu ante
eum praeter Herculem Graium10 transierat, quo facto is
hodie11 saltus12 Graius appellatur, Alpicos conantes

1

saltus (4) Pyrenaeus
quacumque
3
iter n, itineris
4
incola
5
confligere 3, -flixi c um
6
nemo, neminis
7
dimittere 3, misi
8
= postquam
9
seiungere 3
10
Graius
11
hodie
12
saltus 4
2
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Pyrenees woudgebergte
waarlangs ook maar
tocht, mars
bewoner, inwoner
slaags raken met
niemand
laten gaan
scheiden
Grieks, Griek
vandaag
woudgebergte

prohibere1 transitu2 concidit3; loca patefecit4, itinera
muniit5, effecit6, ut ea7 elephantus ornatus8 ire posset,
qua9 antea unus homo inermis10 vix poterat repere11. Hac
copias12 traduxit in Italiamque pervenit.

1

prohibere 2 + abl.
transitus 4
3
concidere 3, -cidi, -cisus
4
pateficere 5
5
munire
6
efficere 5, -feci ut + coni .
7
ea
8
ornatus
9
qua
10
inermis
11
repere 3
12
copiae
2
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afhouden van
overtocht
in de pan hakken
openen
aanleggen
tot stand brengen dat
daarlangs
opgetuigd
waarlangs
ongewapend
kruipen
troepen

[4] Grote successen van Hannibal
Conflixerat apud Rhodanum1 cum P. Cornelio Scipione2
consule eumque pepulerat. Cum hoc eodem Clastidi3
apud Padum4 decernit5 sauciumque6 inde ac fugatum
dimittit7. 2 Tertio8 idem Scipio cum collega Tiberio Longo
apud Trebiam9 adversus10 eum venit. Cum his manum

1

Rhodanus
Rhône
Publius Cornelius Scipio, de vader van de latere Scipio Africanus Maior die Hannibal
bij Zama versloeg
3
Clastidium
Clastidium was een dorp van de Ligurische stam van
Anamares in Gallia Cispadana in het noorden van Italia.
4
Padus
de Po
5
decernere 3
slag leveren
6
saucius
gewond
7
dimittere 3
laten gaan
8
tertio
voor de derde keer
9
Trebia
De Trebbia is een rivier in het noorden van Italië. De rivier is
115 km lang en is een zijrivier van de Po. De Trebbia stroomt door de provincies Genua
en Piacenza, en vormt voor een klein gedeelte de grens van laatstgenoemde met de
provincie Pavia. In de Romeinse Oudheid heette de rivier Trebia.
10
adversus + acc.
tegen
2
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conseruit1, utrosque profligavit2. Inde per Ligures3
Appenninum4 transiit, petens5 Etruriam. 3 Hoc itinere
adeo6 gravi morbo7 afficitur8 oculorum, ut postea
numquam dextro aeque9 bene usus sit. Qua valetudine10
cum etiam tum premeretur lecticaque11 ferretur C.

1

manum conserere (3, -serui) cum slaags raken met
profligare
verpletterend verslaan
3
De Liguriërs of Liguren waren een Indo-Europees volk uit de oudheid die hun naam
gaven aan Liguria, een regio in noordwest Italië. Ze spraken een eigen, oude taal, het
Ligurisch, waarvan men denkt dat het verwant was aan het Keltisch en de vroege
Italiaanse talen. Uiteindelijk werden ze door de Kelten teruggedreven tot Ligurië, en
later door de Romeinen opgenomen in het Romeinse rijk waar ze assimileerden in de
omringende volkeren.
4
Appeninus
de Apennijnen, bergketen van noord naar zuid in
Italië
5
petere e
proberen te krijgen/bereiken, gaan naar
6
adeo
zozeer
7
morbus
ziekte
8
afficere 5
treffen
9
aeque adv.
evenzeer, gelijkelijk
10
valetudo, -tudinis
gezondheid, ziekte
11
lectica
draagstoel
2
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Flaminium1 consulem apud Trasumenum2 cum exercitu
insidiis3 circumventum4 occidit5 neque multo post C.
Centenium praetorem cum delecta6 manu saltus
occupantem7. Hinc8 in Apuliam9 pervenit. 4 Ibi obviam ei
venerunt10 duo consules, C. Terentius et L. Aemilius.
Utriusque exercitus uno proelio fugavit, Paulum consulem

1

Gaius Flaminius Nepos (? - Trasimeense Meer, 24 juni 217 v.Chr.) was een Romeins
staatsman en legeraanvoerder uit de 3e eeuw v.Chr. Hij werd voor de tweede maal
consul in 217 v.Chr., toen de Tweede Punische Oorlog net was uitgebroken. In een
poging om de Apennijnse bergpassen voor de troepen van Hannibal te versperren
sneuvelde hij echter in de slag bij het Trasimeense Meer.
2
lacus Trasumenus
het Trasumeense meer
3
insidiae pl.t.
hinderlaag
4
circumvenire
omsingelen
5
occidere 3, -cidi
doden
6
delectus
uitgelezen
7
occupare
bezetten
8
hinc
vanaf hier
9
Apulia: streek in het zuiden van Italia
10
obviam venire + dat.
tegemoet komen aan

45

46

occidit et aliquot1 praeterea2 consulares3, in his Cn.
Servilium Geminum, qui superiore4 anno fuerat consul.

Opdracht opdracht 1

[5] Hannibals zeges
Hac pugna pugnata Romam profectus5 est nullo
resistente6. In propinquis7 urbi montibus moratus8 est.
Cum aliquot ibi dies castra habuisset et Capuam9
reverteretur10, Q. Fabius Maximus, dictator Romanus, in
1

aliquot indecl. adi.
vrijveel
praeterea
bovendien
3
consularis
oud consul
4
superior
vorig, eerder
5
proficisci, profectus
vertrekken
6
resistere 3
weerstand bieden
7
propinquus
nabijgelegen
8
morari
talmen, dralen, vertoeven, verwijlen
9
Capua: stad in het zuiden van Italia onder Rome
10
reverti 3
terugkeren
2
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agro Falerno1 ei se obiecit2. 2 Hic clausus3 locorum
angustiis4 noctu5 sine ullo detrimento6 exercitus se
expedivit7; Fabioque, callidissimo8 imperatori, dedit9
verba. Namque obducta10 nocte sarmenta11 in cornibus
iuvencorum12 deligata13 incendit eiusque generis
multitudinem magnam dispalatam14 immisit. Quo
repentino15 obiecto16 visu17 tantum terrorem iniecit
1

Ager Falernus
streek in het noordwesten van Campania aan de voet van de
berg Falernus
2
se obicere 5 + dat.
zich in de weg werpen van
3
claudere 3, clausi, clausus opsluiten
4
angustiae
smalheid, beperktheid, nauwheid
5
noctu
in de nacht
6
detrimentum
schade
7
se expedire
zich bevrijden, ontkomen
8
callidus
sluw
9
dare verbum
bedriegen, om de tuin leiden
10
obducere 3
er overheen trekken, verbreiden
11
sarmenta n.pl
rijshout
12
iuvencus
jonge stier
13
deligare
vastbinden
14
dispalari
verspreid dwalen
15
repentinus
plotseling
16
obici
zich voordoen
17
visus 4
gezicht
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exercitui Romanorum, ut egredi extra vallum1 nemo sit
ausus2.
Opdracht 2

3 Hanc post rem gestam non ita multis diebus3 M.
Minucium Rufum, magistrum equitum4 pari5 ac
dictatorem imperio, dolo productum6 in proelium fugavit.
Tiberium Sempronium Gracchum, iterum7 consulem, in
Lucanis8 absens in insidias9 inductum sustulit10. M.
Claudium Marcellum, quinquies11 consulem, apud
1

vallum
wal
audere 2, ausus
durven
3
non ita multis diebus: abl. mensurae vóór post en litotes
4
magister equitum: wanneer een dictator werd aangesteld, benoemde hij onmiddellijk
een magister equitum die normaal in imperium onder de dictator stond; in deze
noodsituatie dus niet.
5
par
gelijk; pari imperio: abl. qualitatis vgl. de gen. qualitatis
6
producere 3 in + acc.
tevoorschijn brengen naar, verlokken tot
7
iterum
voor de tweede keer
8
Lucani: in volk in het zuiden van Italia
9
insidiae pl.t.
hinderlaag
10
tollere 3, sustuli, sublatus uit de weg ruimen
11
quinquies
vijf keer
2
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Venusiam1 pari modo interfecit. 4 Longum est omnia
enumerare2 proelia. Quare3 hoc unum satis erit dictum,
ex quo intellegi possit, quantus ille fuerit: quamdiu in

1

Venusia, Zuid-italische stad op de grens van Lucanië, Apulië en Samnium, thans
Venosa. De dichtbevolkte Samnitische stad werd in 291 v.Chr. door de Romeinen
veroverd en gekoloniseerd. Venusia, een strategisch punt aan de Via Appia, bleef Rome
trouw tijdens de oorlog met Pyrrhus en tijdens de punische oorlogen
2
enumerare
opsommen
3
rel. aansl. = et ea re
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Italia fuit, nemo ei in acie1 restitit2, nemo adversus eum
post Cannensem3 pugnam in campo4 castra posuit.

1

acies 5
slaglinie
resistere 3, restiti
weerstand bieden
3
Cannensis
van Cannae; de slag bij Cannae was een belangrijke
veldslag tijdens de Tweede Punische Oorlog. Nabij het Apulische dorp Cannae, aan de
rivier Aufidus gelegen, bracht de Carthaagse veldheer Hannibal op 2 augustus 216
v.Chr. de Romeinse legioenen een verpletterende nederlaag toe. De oorzaak van de
nederlaag was de strategische blunder van de Romeinse consul en bevelhebber Gaius
Terentius Varro om een open veldslag tegen Hannibal te wagen.
Volgens de Romeinse geschiedschrijver Livius sneuvelden er 48.000 Romeinen bij
Cannae, een slag die zo'n acht uur duurde. Dat komt neer op honderd doden per
minuut. Van de enkele duizenden die het bloedbad overleefden werd het merendeel
door Hannibal gevangengenomen. De door Hannibal in praktijk gebrachte
tangbeweging is klassiek geworden in de militaire strategie. Nog in 1906 publiceerde
de Duitse strateeg Von Schlieffen onder de titel Cannae zijn visie op de manier waarop
aartsvijand Frankrijk met een tangbeweging door België en Noord-Frankrijk verslagen
moest worden.
4
campus
veld
2
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Opdracht 3

[6] Zama
Hinc1 invictus patriam defensum2 revocatus bellum gessit
adversus P. Scipionem, filium eius, quem ipse primo3
apud Rhodanum, iterum apud Padum, tertio apud
Trebiam fugarat4. 2 Cum hoc exhaustis5 iam patriae
facultatibus6 cupivit impraesentiarum7 bellum
componere8, quo valentior9 postea congrederetur10. In
colloquium11 convenit; condiciones non
1

hinc
van hier
defensum: supinum I: acc.van richting afhankelijk van werkwoorden van beweging,
van een substantivum van de 4e gemaakt van een werkwoord: om te
3
primo
de eerste keer
4
= fugaverat
5
exhaurire, -hausi, -haustus
uitputten
6
facultates pl.
middelen
7
impraesentiarum
voorlopig
8
componere 3
beslechten, bijleggen
9
valens
krachtig
10
congredi 5
slaagsraken
11
colloquium
gesprek, overleg
2
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convenerunt1. 3 Post id factum paucis diebus apud
Zamam cum eodem conflixit2: pulsus - incredibile3 dictu4 biduo et duabus noctibus Hadrumetum5 pervenit6, quod
abest ab Zama circiter milia passuum trecenta. 4 In hac

1

convenire
overeengekomen worden
confligere 3
slaags raken
3
incrediblis
ongelooflijk
4
dictu: supinum II: dat. finalis van 4e decl. gemaakt van verba; vertalen met ‘om te’;
gebruikt na adiectiva.
5
Hadrumetum werd in de 9e eeuw v.Chr. gesticht als Fenicische kolonie, mogelijk van
Tyrus, en groeide uit tot een welvarende havenstad aan de Middellandse Zee. In de 6e
eeuw v. Chr. werd Carthago de belangrijkste macht in de regio: de westelijke Fenicische
koloniën en handelsposten werden door Carthago overgenomen en ook vele nieuwe
werden door hen gesticht. Behalve het oude Utica werden alle Fenicische
nederzettingen gedwongen hun muren af te breken. Verder moesten ze hun leger
ontbinden en geld of troepen aan Carthago leveren. Ook Hadrumetum kwam onder
Carthaags bestuur, maar dankzij haar centrale ligging en goede verbindingen naar het
zuiden bleef het een van de belangrijkste steden in het Carthaagse Rijk. In 310 v.Chr.
zou de stad zijn belegerd door Agathocles van Syracuse tijdens de oorlog tussen
Carthago en Syracuse.
6
biduum
een periode van twee dagen
2
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fuga Numidae1, qui simul cum eo ex acie excesserant2,
insidiati3 sunt ei; quos non solum effugit, sed etiam ipsos
oppressit4. Hadrumeti reliquos5 e fuga collegit; novis
dilectibus6 paucis diebus multos contraxit.7

1

Numida
Numidiër; Numidië of Numidia was een gebied in
de oudheid. Het komt ongeveer overeen met het huidige noorden van Algerije en een
deel van Tunesië. De bewoners van het gebied, de Numidiërs, worden beschouwd als
voorouders van de Berbers.
2
excedere 3, -cessi
weggaan
3
insidiari + dat.
belagen
4
opprimere 3, -pressi
overweldigen
5
reliquus
overlevend
6
dilectus 4
lichting
7
contrahere 3, -traxi
bijeentrekken
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Opdracht 4

[7] Een verdrag en Hannibal op de vlucht
Cum in apparando1 acerrime2 esset occupatus,
Carthaginienses bellum cum Romanis composuerunt3. Ille
nihilo setius4 exercitui postea praefuit5 resque in Africa
gessit6 [itemque Mago frater eius] usque7 ad P. Sulpicium
C. Aurelium consules. 2 His enim magistratibus8 legati9
Carthaginienses Romam venerunt, qui10 senatui
populoque Romano gratias agerent11, quod cum iis
pacem fecissent, ob eamque rem corona aurea eos
1

apparare
voorbereiden
acer
scherp, energiek
3
componere 3, -posui
bijleggen
4
nihilo setius
desalniettemin
5
praeesse + dat.
aan het hoofd staan van
6
res gerere 3, gessi
oorlog voeren
7
usque
geheel
8
magistratus 4
magistraat
9
legatus
gezant
10
qui hier met drie coniunctieven: agerent … donarent …peterent ..
11
gratias agere
dank betuigen
2
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donarent1 simulque peterent, ut obsides2 eorum
Fregellis3 essent captivique redderentur. 3 His ex senatus
consulto4 responsum est: munus5 eorum gratum6
acceptumque esse; obsides, quo loco rogarent, futuros;
captivos non remissuros7, quod Hannibalem, cuius opera8
susceptum9 bellum foret10, inimicissimum11 nomini12
Romano, etiamnum cum imperio apud exercitum
haberent itemque fratrem eius Magonem13.

1

donare + acc. + abl.
iemand begiftigen met
obses, obsidis
gijzelaar
3
Fregellae was een oude stad van Latium adiectum, gelegen aan de Via Latina tussen
Aquinum en Frusino, vlakbij de linkertak van de Liris
4
senatus consultum
senaatsbesluit
5
munus, muneris geschenk
6
gratus
aangenaam
7
sc. remissuros esse: remittere 3 terugsturen
8
opera
inzet, ijver, toedoen
9
suscipere 5
ondernemen, op zich nemen
10
fore
inf. fut. te zullen zijn; maar foret = esset: coni. imperf.
11
inimicus + dat.
vijandig aan
12
nomen Romanum
Romeinse naam = alles wat Romeins is
13
Mago, Magonis
2
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Opdracht 5

4 Hoc responso1 Carthaginienses cognito Hannibalem
domum et Magonem revocarunt. Huc2 ut rediit, rex3
factus est, postquam praetor fuerat, anno secundo et
vicesimo4. Ut5 enim Romae consules, sic Carthagine
quotannis6 annui7 bini8 reges creabantur. 5 In eo
magistratu pari9 diligentia10 se Hannibal praebuit11, ac
fuerat in bello. Namque effecit, ex novis vectigalibus12
non solum ut esset pecunia, quae Romanis ex foedere13
1

responsum
antwoord
huc
hierheen, daarheen
3
rex
koning, bij de Carthagers; één van de twee suffeten,
vergelijkbaar met de consuls
4
vicesimus
twintigste
5
ut …, sic ..
zoals …, zo ….
6
quotannis adv.
jaarlijks
7
annuus adi.
voor een jaar
8
bini, -ae, -a
telkens twee
9
e
par adi. 3 … ac/atque zelfde als
10
diligentia
nauwgezetheid
11
se praebere
zich geven, opereren
12
vectigalia n.pl.
belastingen
13
foedus, foederis
verdrag
2
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penderetur1, sed etiam superesset, quae in aerario2
reponeretur. 6 Deinde [anno post praeturam3] M. Claudio
L. Furio consulibus Roma legati Carthaginem venerunt.
Hos Hannibal ratus4 sui exposcendi5 gratia missos6,
priusquam iis senatus daretur7, navem ascendit clam
atque in Syriam ad Antiochum profugit.
Opdracht 6

7 Hac re palam8 facta Poeni9 naves duas, quae eum
comprehenderent, si possent consequi, miserunt, bona

1

pendere 3
aerarium
3
praetura
4
reri, ratus
5
exposcere 3
6
sc. missos esse
7
sentum dare
8
palam
9
Poenus
2
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betalen
schatkist
de praetuur
menen
opeisen; de uitlevering eisen van
toegang tot de senaat geven
openlijk
Puniër; Carthago was Punisch

eius publicarunt1, domum a fundamentis disiecerunt2,
ipsum exulem3 iudicarunt4.

[8] Hannibal en Antiochus
At Hannibal anno tertio, postquam domo profugerat, L.
Cornelio Q. Minucio consulibus, cum V navibus Africam
accessit5 in finibus Cyrenaeorum6 si forte7

1

publicare
verbeurd verklaren
disicere
uiteengooien, vernietigen
3
exul, exulis
balling
4
= iudicaverunt
oordelen
5
accedere 3, accessi
gaan naar
6
De Cyrenaei waren de bewoners van Cyrene; Cyrene of Kyrene (Grieks: Κυρήνη, Kyríni)
was in de oudheid een Griekse stad, gelegen in het huidige Libië. Het was de oudste en
belangrijkste van de vijf Griekse steden in de regio, en gaf het oosten van Libië de
klassieke naam Cyrenaica, die het heeft behouden tot in het heden. De stad was
gelegen in een vallei in de hooglanden van Jebel Akhdar.
7
si forte + coni.
om te zien of misschien
2
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Carthaginienses ad bellum
Antiochi1 spe fiduciaque2
inducere3 posset, cui iam
persuaserat4, ut cum exercitibus
in Italiam proficisceretur5. Huc
Magonem fratrem excivit6. 2 Id
ubi Poeni resciverunt7, Magonem
eadem, qua fratrem, absentem
affecerunt8 poena.

1

Antiochus III (Oudgrieks: Ἀντίοχος Μέγας; 241 - 3 juli 187 v.Chr.), bijgenaamd de
Grote, was koning van het hellenistische Seleucidenrijk (Syrië) van 223 tot aan zijn
dood. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste vorst uit de dynastie na Seleucus
Nicator. Zijn beleid wordt gekenmerkt door behoud van gebied. Hierin had hij wisselend
succes. Hierdoor vallen tijdens zijn regeerperiode zowel het hoogtepunt van de
heerschappij der Seleuciden als het begin van het verval.
2
fiducia
trouw
3
inducere 3 ad
brengen tot, verleiden tot
4
persuadere + dat. + ut + coni.
iemand overreden om te
5
proficisci 3
vertrekken
6
exciere 2, excivi
ontbieden
7
resciscere 3, rescivi
te weten komen
8
afficere 5
treffen
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Opdracht 7

Illi desperatis1 rebus cum solvissent2 naves ac vela3 ventis
dedissent, Hannibal ad Antiochum pervenit. De Magonis
interitu4 duplex5 memoria6 prodita est. Namque alii
naufragio7, alii a servolis8 ipsius interfectum9 eum
scriptum10 reliquerunt. 3 Antiochus autem, si tam11 in
agendo bello consiliis eius parere12 voluisset, quam in

1

desperatus
solvere, solvi, solutus
3
velum
4
interitus 4
5
duplex
6
memoria
7
naufragium
8
servolus
9
interficere 5, -feci, -fectus
10
scribere 3, scripsi scriptus
11
tam …, quam …
12
parere 2 + dat.
2
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desperaat, wanhopig, hopeloos
losmaken, afmeren
zeil
(de) dood
tweevoudig
herinnering, verhaal
schipbreuk
slaafje
doden; interfectum esse
schrijven; scriptus geschreven = op papier
evenzeer …, als …
gehoorzamen aan , luisteren naar

suscipiendo instituerat1, propius2 Tiberi quam
Thermopylis3 de summa imperii4 dimicasset5. Quem etsi6
multa stulte7 conari videbat, tamen nulla deseruit8 in
re. 4 Praefuit9 paucis navibus, quas ex Syria iussus erat in
Asiam ducere, hisque adversus Rhodiorum10 classem11 in
Pamphylio12 mari13 conflixit14. Quo cum multitudine

1

instituere 3, institui
beginnen
propius + dat.
dichterbij
3
Thermopylae, beroemde pas in het noordoosten van Griekenland
4
summa imperii
de totale macht
5
dimicare
de beslissende slag leveren
6
etsi
ook al
7
stultus
dom
8
deserere 3 , deserui
in de steek laten
9
praeesse + dat.
aan het hoofd staan van
10
Rhodii
de inwoners van Rhodos
11
classis
vloot
12
Pamfylië was in klassieke oudheid een gebied in zuidelijk Klein-Azië tussen Lycië en
Cilicië, zich uitstrekkend tussen de Middellandse Zee en het gebergte Taurus. Aan de
noordzijde grensde het aan Pisidië en het was derhalve niet erg groot.
13
mare n.
zee; n.b. abl.sg. mari (oude i-stam)
14
confligere 3
slaags raken
2
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adversariorum1 sui superarentur, ipse, quo cornu2 rem
gessit, fuit superior.
Opdracht 8

[9] Hannibal misleidt de Gortynii.
Antiocho fugato verens3, ne dederetur4, quod sine dubio
accidisset5, si sui fecisset potestatem6, Cretam ad
Gortynios7 venit, ut ibi, quo se conferret8,
consideraret9. 2 Vidit autem vir omnium callidissimus10 in

1

adversarius
cornu 4 n.
3
vereri, veritus
4
dedere 3
5
accidere 3, accidi
6
potestatem sui facere
7
Gortynii
8
se conferre
9
considerare
10
callidus
2
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tegenstander
hoorn, vleugel
vrezen
overgeven, uitleveren
gebeuren
zich ter beschikking stellen
de Gortyniërs, inwoners van de stad Goryn op Kreta
zich begeven
nadenken
sluw

magno se fore1 periculo, nisi quid2 providisset3, propter4
avaritiam5 Cretensium6. Magnam enim secum pecuniam
portabat, de qua sciebat exisse7 famam. 3 Itaque capit
tale8 consilium. Amphoras complures9 complet plumbo10,
1

= futurus esse
= aliquid; na si, nisi, num en ne (ook na relativa) gaat ali niet met quis mee
3
providere 2, providi
voorzorgsmaatregelen treffen
4
propter + acc.
wegens
5
avaritia
hebzucht
6
Cretensis
Kretenzer
7
exire
uitgaan, zich verspreiden
8
talis
zulk een, zo’n
9
complures pl.
verscheidene
10
plumbus
lood
2
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summas1 operit2 auro et argento. Eas praesentibus
principibus deponit in templo Dianae, simulans3 se suas
fortunas4 illorum fidei credere5. His in errorem inductis
statuas6 aeneas7, quas secum portabat, omni sua pecunia
complet easque in propatulo8 domi abicit9. 4 Gortynii
templum magna cura custodiunt10 non tam a ceteris
quam ab Hannibale, ne ille inscientibus11 iis tolleret
secumque duceret.

1

summus
operire
3
simulare
4
fortunae pl.
5
credere 3
6
statua
7
aeneus
8
in propatulo
9
abicere 5
10
custodire ab
11
inscire
2
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bovenst, hoogst; praedicatief: de top van
bedekken
veinzen
vermogen
toevertrouwen
standbeeld
bronzen
in de voorhof
weggooien
bewaken tegen
niet weten

Opdracht 9

[10] Oorlog met Eumenes
Sic conservatis suis rebus Poenus1 illusis2 Cretensibus
omnibus ad Prusiam3 in Pontum4 pervenit. Apud quem
1

Poenus
de Puniër
illudere 3, -lusi, -lusus
misleiden
3
Prusias I, 'de Lamme', zoon van Ziaëlas, regeerde van ca. 230 tot 182 v. Chr. Hij
poogde zijn rijk te vergroten ten koste van zijn buren Byzantium en Pergamum. Tijdens
de eerste Macedonische oorlog (215-205) schaarde hij zich aan de zijde van Philippus V
van Macedonië tegen Rome's bondgenoot Attalus I van Pergamum. In de oorlog tussen
Rome en Antiochus de Grote (192-188) bleef hij neutraal; niettemin verlangde Rome in
188 v.Chr. dat hij het door hem bezette deel van Phrygië aan Pergamum zou
teruggeven. P. weigerde en in de daarop volgende oorlog met Pergamum (187-183)
werd hij succesvol bijgestaan door de Carthaagse veldheer Hannibal, die in 189 een
toevlucht bij hem had gevonden. Tenslotte moest P. echter afstand doen van Phrygië
en Hannibal prijsgeven.
4
Veel van deze vroege Griekse koloniën stonden bloot aan continue invallen van
Perzische volkeren. Alexander de Grote maakte hier een eind aan door het Perzische
Rijk te veroveren. Toch bleven veel Perzische dynastieën bestaan zoals de
Mithridatische dynastie van Kios, die het koninkrijk Pontus oprichtte in 281 v.Chr.
vanuit de westelijke stad Sinope. Van dan af breidde Pontus zich territoriaal uit tot het
volledige oostelijke deel van de kust. Uit de bloeitijd van het koninkrijk Pontus zijn
munten bewaard gebleven met prachtig gekarakteriseerde portretkoppen van enkele
2
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eodem animo fuit
erga1 Italiam neque
aliud quicquam egit
quam regem armavit
et exercuit adversus2
Romanos. 2 Quem
cum videret
3
4
domesticis opibus minus esse robustum5, conciliabat6
ceteros reges, adiungebat bellicosas7 nationes.

koningen. De beeltenissen van Mithridates III en Pharnaces I (grootvader van
Mithridates VI) zijn hoogtepunten in de hellenistische muntkunst. Op deze munten
staan ook geïdealiseerde koppen.
1
erga + acc.
jegens
2
adversus + acc.
tegen
3
domesticus
eigen
4
opes pl.
machtsmiddelen
5
robustus
sterk
6
conciliare
voor zich winnen, aan zijn kant krijgen
7
bellicosus
oorlogszuchig
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Dissidebat1 ab eo Pergamenus2 rex Eumenes, Romanis
amicissimus, bellumque inter eos gerebatur et mari et
terra; 3 sed utrobique3 Eumenes plus valebat4 propter5
Romanorum societatem6. Quo7 magis cupiebat eum
Hannibal opprimi8; quem si removisset9, faciliora sibi
cetera fore10 arbitrabatur11. Ad hunc interficiundum12
talem iniit13 rationem14.

1

dissidere 2 ab
Pergamenus
3
utrobique
4
valere 2
5
propter + acc.
6
societas, -tatis
7
= et eo
8
opprimere 3
9
removere 2
10
= futurus esse
11
arbitrari
12
interficere 5
13
inire
14
ratio
2
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het oneens zijn met, vijandig staan tegenover
van Pergamum, een Hellenistisch koninkrijk
op ieder van beide gebieden
vermogen, waard zijn
wegens
bondgenootschap
des te; rel. aansluiting en abl. mensurae
overweldigen
uit de weg ruimen, aan de kant schuiven
menen
doden
aangaan, opvatten
plan

Opdracht 10

4 Classe1 paucis diebus erant decreturi2. Superabatur
navium multitudine; dolo erat pugnandum, cum par3 non
esset armis. Imperavit quam plurimas venenatas4
serpentes vivas5 colligi easque in vasa6 fictilia
conici. 5 Harum cum effecisset magnam multitudinem,
die ipso, quo facturus erat navale7 proelium, classiarios8
convocat hisque praecipit9, omnes ut in unam Eumenis
regis concurrant navem, a ceteris tantum satis habeant10
se defendere. Id illos facile serpentium multitudine

1

classis
vloot
decernere, decrevi, decretus een beslissende slag leveren
3
par
gelijk
4
venenatus
giftig
5
vivus
levend
6
vas fictile n
aardewerken vaas
7
navalis
scheeps8
classiarius
marinier
9
praecipere 5
bevelen
10
habere + inf.
kunnen
2
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consecuturos1. 6 Rex autem in qua nave veheretur2, ut
scirent, se facturum3. Quem si aut cepissent aut
interfecissent, magno iis pollicetur4 praemio5 fore6.
Opdracht 11

[11] Hannibals list
Tali cohortatione7 militum facta classis ab utrisque in
proelium deducitur. Quarum acie8 constituta9, priusquam
signum pugnae daretur, Hannibal, ut palam10 faceret suis,
quo loco Eumenes esset, tabellarium11 in scapha12 cum
1

consequi, consecutus
bereiken
vehi 3
vervoerd worden, varen, rijden
3
facere 5 ut + coni.
ervoor zorgen dat
4
polliceri
beloven
5
praemium
beloning
6
= futurus esse; esse + dat. finalis – strekken tot
7
cohortatio
aansporing
8
acies 5
slaginie
9
constituere -stitui, -stutus
opstellen
10
palam facere 5
duidelijk maken
11
tabellarius
bode
12
scapha
bootje
2
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caduceo1 mittit. 2 Qui ubi ad naves adversariorum
pervenit epistulamque ostendens2 se regem professus3
est quaerere, statim ad Eumenem deductus est, quod
nemo dubitabat4, quin aliquid de pace esset scriptum.
Tabellarius ducis nave declarata5 suis eodem, unde6 erat
egressus, se recepit7. 3 At Eumenes soluta8 epistula nihil
in ea repperit9, nisi quae ad irridendum10 eum
pertinerent11. Cuius etsi12 causam mirabatur13 neque
reperiebat, tamen proelium statim committere14 non
1

caduceus
met herautenstaf
ostendere 3
tonen
3
profiteri, professus
openlijk verkondigen
4
non dubitare quin + coni. niet eraan twijfelen of
5
declarare
duidelijk maken
6
unde
waarvandaan
7
se recipere
zich terugtrekken
8
solvere e, solvi, solutus losmaken, openen
9
reperire, repperi
vinden
10
irridere 2
bespotten
11
pertinere 2 ad
betrekking hebben tot
12
etsi
ookal
13
mirari
zich verbazen over
14
proelium committere 3 slag leveren
2
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dubitavit. 4 Horum in concursu Bithynii Hannibalis
praecepto1 universi navem Eumenis adoriuntur2.
Opdracht 12

Quorum vim rex cum sustinere3 non posset, fuga
salutem4 petit; quam consecutus non esset, nisi intra sua
praesidia5 se recepisset, quae in proximo litore6 erant
collocata. 5 Reliquae7 Pergamenae naves cum adversarios
premerent8 acrius, repente in eas vasa fictilia, de quibus
supra mentionem9 fecimus, conici coepta10 sunt. Quae

1

praeceptum
adoriri
3
sustinere 2
4
salus, salutis
5
praesidium
6
litus, litoris
7
reliquus
8
premere 3
9
mentio
10
coepi, coeptus
2
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voorschrift
aanvallen
verdragen, uithouden
redding
garnizoen
strand
overig
drukken, heet nauw brengen
melding
begonnen zijn

iacta1 initio2 risum3 pugnantibus concitarunt4, neque,
quare id fieret, poterat intellegi. 6 Postquam autem naves
suas oppletas5 conspexerunt serpentibus, nova re
perterriti, cum, quid potissimum6 vitarent7, non viderent,
puppes8 verterunt seque ad sua castra nautica9
rettulerunt10. 7 Sic Hannibal consilio arma Pergamenorum
superavit neque tum solum, sed saepe alias11
pedestribus12 copiis pari prudentia13 pepulit14 adversarios.

1

subject met dominant participium
initium
het begin
3
risus 4
gelach
4
concitare
opwekken
5
opplere 2
vullen
6
potissimum adv.
bij voorkeur
7
vitare
vermijden
8
puppis
achtersteven
9
nauticus
scheeps10
se referre
zich terugbegeven
11
alias
bij andere gelegenheden
12
pedestres copiae
voettroepen, infanterie
13
prudentia
verstand, inzicht
14
pellere 3, pepuli
verdrijven
2
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Opdracht 13

[12] Uitzichtsloos
Quae dum in Asia geruntur, accidit1 casu, ut legati Prusiae
Romae apud T. Quintium Flamininum consularem2
cenarent3 atque ibi de Hannibale mentione4 facta ex his
unus diceret eum in Prusiae regno esse. 2 Id postero die
Flamininus senatui detulit5. Patres conscripti, qui
Hannibale vivo numquam se sine insidiis6 futuros
existimarent7, legatos in Bithyniam miserunt, in his
Flamininum, qui ab rege peterent, ne inimicissimum8
suum secum haberet sibique dederet. 3 His Prusias

1

accidere 3, accidi
consularis
3
cenare
4
mentio, -tionis
5
deferre, detuli, delatus
6
insidiae pl.t.
7
existimare
8
inimicus
2
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gebeuren
een oud consul
dineren
melding
rapporteren
hinderlaag
menen
vijandig

negare1 ausus non est: illud recusavit2, ne id a se fieri
postularent3, quod adversus ius hospitii4 esset: ipsi, si
possent, comprehenderent5; locum ubi esset, facile
inventuros6.
Opdracht 14

Hannibal enim uno loco se tenebat7, in castello8, quod ei
a rege datum erat muneri9, idque sic aedificarat10, ut in
omnibus partibus aedificii11 exitus12 haberet, scilicet
verens, ne usu13 veniret, quod accidit. 4 Huc cum legati
1

negare
weigeren
recusare ne + coni.
weigeren dat
3
postulare
eisen
4
hospitium
gastvrijheid
5
comprehendere 3
arresteren; bevel in de indirecte rede in de coni.
6
invenire
vinden
7
se tenere
zich ophouden
8
castellum
fort
9
munus n, muneris
geschenk; dativus finalis
10
= aedificaverat; aedificare bouwen
11
aedificium
bouwwerk
12
exitus 4
uitgang
13
usu venire
werkelijk gebeuren
2
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Romanorum venissent ac multitudine domum eius
circumdedissent1, puer ab ianua prospiciens Hannibali
dixit plures praeter consuetudinem2 armatos apparere3.
Qui imperavit ei, ut omnes fores4 aedificii circumiret ac
propere5 sibi nuntiaret, num6 eodem modo undique
obsideretur7. 5 Puer cum celeriter, quid esset,
renuntiasset omnisque exitus occupatos ostendisset,
sensit8 id non fortuito9 factum, sed se peti10 neque sibi
diutius vitam esse retinendam11. Quam ne alieno12

1

circumdare + acc. + abl.
consuetudo, -tudinis
3
apparere 2
4
foris, foris f
5
properus
6
num
7
obsidere 2
8
sentire
9
fortuito
10
petere 3
11
retinere 2
12
alienus
2
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iets omgeven met
gewoonte
verschijnen
deurvleugel
zich haastend
directe vraag: toch niet?; indirecte vraag: of
belegeren
menen
toevallig
streven naar
behouden
van een ander

arbitrio1 dimitteret2, memor3 pristinarum4 virtutum
venenum5, quod semper secum habere consuerat6,
sumpsit.

[13] Conclusio
Sic vir fortissimus, multis variisque perfunctus7 laboribus,
anno acquievit8 septuagesimo9. Quibus consulibus
interierit10, non convenit11. Namque Atticus M. Claudio
Marcello Q. Fabio Labeone consulibus mortuum in
annali12 suo scriptum reliquit, at Polybius L. Aemilio Paulo
1

aribitrium
dimittere 3
3
memor + gen.
4
pristinus
5
venenum
6
consui
7
perfungi + abl. -functus
8
acquiescere 3, acquievi
9
septuagesimus
10
interire
11
convenire
12
liber annalis
2
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beslissing
verliezen
denkend aan
oud
vergif
gewoon zijn; perf. van consuescere 3
vervullen
zijn rust vinden; sterven (eufemisme)
70ste
sterven
het eens worden
jaarkroniek

Cn. Baebio Tamphilo, Sulpicius autem Blitho P. Cornelio
Cethego M. Baebio Tamphilo. 2 Atque hic tantus vir
tantisque bellis districtus1 nonnihil2 temporis tribuit3
litteris. Namque aliquot4 eius libri sunt, Graeco sermone
confecti5, in his ad Rhodios de Cn. Manlii Volsonis in Asia
rebus gestis. 3 Huius belli gesta multi memoriae6
prodiderunt, sed ex his duo, qui cum eo in castris fuerunt
simulque vixerunt, quamdiu7 fortuna passa8 est, Silenus
et Sosylus Lacedaemonius9. Atque hoc Sosylo Hannibal
litterarum Graecarum usus est doctore10. 4 Sed nos
tempus est huius libri facere finem et Romanorum

1

districtus
nonnihil
3
tribuere
4
aliquot adi. indeclinabel
5
conficere 5, -fectus
6
memoriae prodere 3
7
quamdiu
8
pati 5, passus
9
Lacedaemonius
10
doctor
2
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in beslag genomen
iets
toedelen
vrij veel
voltooien
aan de herinnering overleveren, opschrijven
zolang als
toelaten
van Lacedaemon
leermeester

explicare1 imperatores, quo facilius collatis2 utrorumque3
factis, qui viri praeferendi4 sint, possit iudicari.

1

explicare
uiteenzetten, beschrijven
conferre, contuli, collatis vergelijken
3
uterque
ieder van beide
4
praeferre
verkiezen
2
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Woordenlijst
abicere 5
absens
accedere 3, accessi
accidere 3, accidi
acer
acies 5
acquiescere 3, acquievi
adeo
adiungere 3, -iunxi
adoriri
adversarius
adversus + acc.
aedificium
aeneus
aeque adv.
aerarium
aetas, -tatis
afficere 5
Ager Falernus
voet van de berg Falernus
alias
alienus
aliquot adi. indeclinabel
alius atque
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weggooien
afwezig zijnd
gaan naar
gebeuren
scherp, energiek
slaglinie
zijn rust vinden; sterven (eufemisme)
zozeer
toevoegen
aanvallen
tegenstander
tegen
bouwwerk
bronzen
evenzeer, gelijkelijk
schatkist
tijd, leeftijd
treffen
streek in het noordwesten van Campania aan de
bij andere gelegenheden
van een ander
vrij veel
ander dan

amicus
vriendelijk
amplius
meer dan
angustiae
smalheid, beperktheid, nauwheid
anima
levensadem, ziel, leven
annuus adi.
voor een jaar
antecedere 3
overtreffen
Antiochus III (Oudgrieks: Ἀντίοχος Μέγας; 241 - 3 juli 187 v.Chr.), bijgenaamd de Grote,
was koning van het hellenistische Seleucidenrijk (Syrië) van 223 tot aan zijn dood. Hij
wordt beschouwd als de belangrijkste vorst uit de dynastie na Seleucus Nicator. Zijn
beleid wordt gekenmerkt door behoud van gebied. Hierin had hij wisselend succes.
Hierdoor vallen tijdens zijn regeerperiode zowel het hoogtepunt van de heerschappij
der Seleuciden als het begin van het verval.
apparare
voorbereiden
apparere 2
verschijnen
Appeninus
de Apennijnen, bergketen van noord naar zuid in Italië
Apulia: streek in het zuiden van Italia
arbitrari
menen
arbitrium
beslissing
audere 2, ausus
durven
avaritia
hebzucht
bellare
oorlog voeren
bellicosus
oorlogszuchig
biduum
een periode van twee dagen
bini, -ae, -a
telkens twee
caduceus
met herautenstaf
callidus
sluw
campus
veld
Cannensis
van Cannae; de slag bij Cannae was een belangrijke veldslag
tijdens de Tweede Punische Oorlog. Nabij het Apulische dorp Cannae, aan de rivier
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Aufidus gelegen, bracht de Carthaagse veldheer Hannibal op 2 augustus 216 v.Chr. de
Romeinse legioenen een verpletterende nederlaag toe. De oorzaak van de nederlaag
was de strategische blunder van de Romeinse consul en bevelhebber Gaius Terentius
Varro om een open veldslag tegen Hannibal te wagen.
Capua: stad in het zuiden van Italia onder Rome
Carthaginiensis
Carthager, Carthaags
castellum
fort
celare + 2 acc.
iets voor iemand verbergen; = celaveris
cenare
dineren
circumdare + acc. + abl.
iets omgeven met
circumvenire
omsingelen
clandestinus
geheim, heimelijk
classiarius
marinier
classis
vloot
Clastidium
Clastidium was een dorp van de Ligurische stam
van Anamares in Gallia Cispadana in het noorden van Italia.
claudere 3, clausi, clausus
opsluiten
coepi, coeptus
begonnen zijn
cohortatio
aansporing
colloquium
gesprek, overleg
commemorare
vertellen
comperire, comperi
vernemen
complures pl.
verscheidene
componere 3, -posui
beslechten, bijleggen
comprehendere 3
arresteren; bevel in de indirecte rede in de coni.
comprobare
goedkeuren, bevestigen
concidere 3, -cidi, -cisus
in de pan hakken
conciliare
voor zich winnen, aan zijn kant krijgen
concitare
opwekken
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conferre se
zich begeven
conferre, contuli, collatis
vergelijken
conficere 5, -fectus
voltooien
confligere 3, -flixi (cum)
slaags raken (met}
congredi 5, -gressus
slaagsraken
consequi, consecutus
bereiken
considerare
nadenken
constituere-stitui, -stutus
opstellen
consuetudo, -tudinis
gewoonte
consui
gewoon zijn; perf. van consuescere 3
consularis
een oud consul
contrahere 3, -traxi
bijeentrekken
convenire
het eens worden, overeengekomen worden
comparare
in gereedheid brengen, mobiliseren
copiae
troepen
cornu 4 n.
hoorn, vleugel
credere 3
toevertrouwen
Cretensis
Kretenzer
cuncti, cunctae, cuncta
alle
custodire ab
bewaken tegen
Cyrenaei waren de bewoners van Cyrene; Cyrene of Kyrene (Grieks: Κυρήνη, Kyríni)
was in de oudheid een Griekse stad, gelegen in het huidige Libië. Het was de oudste en
belangrijkste van de vijf Griekse steden in de regio, en gaf het oosten van Libië de
klassieke naam Cyrenaica, die het heeft behouden tot in het heden. De stad was
gelegen in een vallei in de hooglanden van Jebel Akhdar.
dare operam
moeite doen
dare verbum
bedriegen, om de tuin leiden
De door Hannibal in praktijk gebrachte tangbeweging is klassiek geworden in de
militaire strategie. Nog in 1906 publiceerde de Duitse strateeg Von Schlieffen onder de
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titel Cannae zijn visie op de manier waarop aartsvijand Frankrijk met een
tangbeweging door België en Noord-Frankrijk verslagen moest worden.
debilitare
verzwakken
decernere 3, decrevi, decretus een beslissende slag leveren
declarare
duidelijk maken
dedere 3
overgeven, uitleveren
defensum: supinum I: acc.van richting afhankelijk van werkwoorden van beweging, van
een substantivum van de 4e gemaakt van een werkwoord: om te
deferre, detuli, delatus
rapporteren, overdragen
delectus
uitgelezen
deligare
vastbinden
deponere 3, -posui
afleggen
deserere 3 , deserui
in de steek laten
desistere 3 animo
van het plan afzien
desperatus
desperaat, wanhopig, hopeloos
detrimentum
schade
devincere 3
geheel overwinnen
dictu: supinum II: dat. finalis van 4e decl. gemaakt van verba; om te gebruikt na
adiectiva.
dilectus 4
lichting
diligentia
nauwgezetheid
dimicare
de beslissende slag leveren
dimittere 3 misi
laten gaan, verliezen
discedere 3, -cessi
uiteengaan
disicere
uiteengooien, vernietigen
dispalari
verspreid dwalen
dissidere 2 ab
het oneens zijn met, vijandig staan tegenover
districtus
in beslag genomen
doctor
leermeester
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domesticus
eigen
donare + acc. + abl.
iemand begiftigen met
dubius
twijfelachtig
duplex
tweevoudig
ea
daarlangs
efficere 5, -feci ut + coni tot stand brengen dat
enumerare
opsommen
erga + acc.
jegens
persuadere + dat. + ut + coni. iemand overreden om te
etsi
ook al
excedere 3, -cessi
weggaan
exciere 2, excivi
ontbieden
exhaurire, -hausi, -haustus
uitputten
exire
uitgaan, zich verspreiden
existimare
menen
exitus 4
uitgang
expedire se
zich bevrijden, ontkomen
explicare
uiteenzetten, beschrijven
explorare de + abl.
onderzoek doen naar
exposcere 3
opeisen; de uitlevering eisen van
exul, exulis
balling
facere 5 ut + coni.
ervoor zorgen dat
facultates pl.
middelen
fides 5
trouw, erewoord
fiducia
trouw
foederatus
bondgenotenfoedus, foederis
verdrag
fore = futurus esse
te zullen zijn, inf. fut. te zullen zijn; maar foret =esset: coni.
imperf.
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foris, foris f
deurvleugel
fortuito
toevallig
fortunae pl.
vermogen
Fregellae was een oude stad van Latium adiectum, gelegen aan de Via Latina tussen
Aquinum en Frusino, vlakbij de linkertak van de Liris
frustra
tevergeefs
frustrari
misleiden, teleurstellen, tekort doen
Gaius Flaminius Nepos (? - Trasimeense Meer, 24 juni 217 v.Chr.) was een Romeins
staatsman en legeraanvoerder uit de 3e eeuw v.Chr. Hij werd voor de tweede maal
consul in 217 v.Chr., toen de Tweede Punische Oorlog net was uitgebroken. In een
poging om de Apennijnse bergpassen voor de troepen van Hannibal te versperren
sneuvelde hij echter in de slag bij het Trasimeense Meer.
Gortynii
de Gortyniërs, inwoners van de stad Goryn op Kreta
Graius
Grieks, Griek
gratias agere
dank betuigen
gratus
aangenaam
habere + inf.
kunnen
Hadrumetum werd in de 9e eeuw v.Chr. gesticht als Fenicische kolonie, mogelijk van
Tyrus, en groeide uit tot een welvarende havenstad aan de Middellandse Zee. In de 6e
eeuw v. Chr. werd Carthago de belangrijkste macht in de regio: de westelijke
Fenicische koloniën en handelsposten werden door Carthago overgenomen en ook
vele nieuwe werden door hen gesticht. Behalve het oude Utica werden alle Fenicische
nederzettingen gedwongen hun muren af te breken. Verder moesten ze hun leger
ontbinden en geld of troepen aan Carthago leveren. Ook Hadrumetum kwam onder
Carthaags bestuur, maar dankzij haar centrale ligging en goede verbindingen naar het
zuiden bleef het een van de belangrijkste steden in het Carthaagse Rijk. In 310 v.Chr.
zou de stad zijn belegerd door Agathocles van Syracuse tijdens de oorlog tussen
Carthago en Syracuse.
hereditas, -tatis
erfenis
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hinc
hodie
hospitium
hostia
huc
illudere 3, -lusi, -lusus
immolare
impraesentiarum
imprudens
in propatulo
incendere 3
incola
incrediblis
indigere 2 + gen.
inducere 3 ad
inermis
infitiari
inimicus (+ dat.)
inire
initium
inscire
insidiae pl.t.
insidiari + dat.
instituere 3, institui
interficere 5, -feci, -fectus
interior
interire
interitus 4
invenire
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van hier
vandaag
gastvrijheid
offerdier
hierheen, daarheen
misleiden
offeren
voorlopig
onverstandig
in de voorhof
ontsteken
bewoner, inwoner
ongelooflijk
nodig hebben
brengen tot, verleiden tot
ongewapend
ontkennen
vijandig (aan)
aangaan, opvatten
het begin
niet weten
hinderlaag
belagen
beginnen
doden
intiemer
sterven
(de) dood
vinden

invidia
jaloezie
irridere 2
bespotten
iter n, itineris
tocht, mars
iterum
voor de tweede keer
iurare
zweren
iusiurandum
eed
iuvencus
jonge stieren
Lacedaemonius
van Lacedaemon
lacus Trasumenus
het Trasumeense meer
lectica
draagstoel
legatus
gezant
libens
graag
liber annalis
jaarkroniek
Liguriërs of Liguren (Enkelvoud: Ligus of Ligur, Grieks: Λίγυες, Latijn: Ligures) waren
een Indo-Europees volk uit de oudheid die hun naam gaven aan Liguria, een regio in
noordwest Italië. Ze spraken een eigen, oude taal, het Ligurisch, waarvan men denkt
dat het verwant was aan het Keltisch en de vroege Italiaanse talen. Uiteindelijk werden
ze door de Kelten teruggedreven tot Ligurië, en later door de Romeinen opgenomen in
het Romeinse rijk waar ze assimileerden in de omringende volkeren.
litus, litoris
strand
Lucani: in volk in het zuiden van Italia
magister equitum: wanneer een dictatr werd aangested benoemd hij onmiddellijk een
magister equitum die normaal in imperium onder de dictator stond; in deze
noodsituatie dus niet.
magistratus 4
magistraat
Mago, Magonis
manum conserere (3, -serui) cum slaags raken met
mare n.
zee; n.b. abl.sg. mari (oude i-stam)
memor + gen.
denkend aan
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memoria
herinnering, verhaal
memoriae prodere 3
aan de herinnering overleveren, opschrijven
mens, mentis
geest, instelling
mentio, -tionis
melding
mirari
zich verbazen over
morari
talmen, dralen, vertoeven, verwijlen
morbus
ziekte
munire
aanleggen
munus n, muneris
geschenk
natus
geboren, oud
naufragim
schipbreuk
nauticus
scheepsnavalis
scheepsnegare
weigeren
nemo, neminis
niemand
nihilo setius
desalniettemin
noctu
in de nacht
nomen Romanum
Romeinse naam = alles wat Romeins is
non dubitare quin + coni. niet eraan twijfelen of
non dubium est quin + coni. het lijdt geen twijfel of ..
nonnihil
iets
num
directe vraag: toch niet?; indirecte vraag: of
Numida
Numidiër; Numidië of Numidia was een gebied in de
oudheid. Het komt ongeveer overeen met het huidige noorden van Algerije en een
deel van Tunesië. De bewoners van het gebied, de Numidiërs, worden beschouwd als
voorouders van de Berbers.
obducere 3
er overheen trekken, verbreiden
obicere se 5 + dat.
zich in de weg werpen van
obici
zich voordoen
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obitus 4
de dood
obses, obsidis
gijzelaar
obsidere 2
belegeren
obtrectatio
jaloezie
obviam venire + dat.
tegemoet komen aan
occidere 3, -cidi
doden
occupare
bezetten
omittere 3
overslaan
opera
inzet, ijver, toedoen
operire
bedekken
opes pl.
macht, machtsmiddelen
opplere 2
vullen
opprimere 3, -pressi
overweldigen
ornatus
opgetuigd
ostendere 3
tonen
Padus
de Po
palam facere 5
duidelijk maken
palam
openlijk
Pamfylië was in klassieke oudheid een gebied in zuidelijk Klein-Azië tussen Lycië en
Cilicië, zich uitstrekkend tussen de Middellandse Zee en het gebergte Taurus. Aan de
noordzijde grensde het aan Pisidië en het was derhalve niet erg groot.
par
gelijk
par adi. 3e … ac/atque
zelfde als
parere 2 + dat.
gehoorzamen aan , luisteren naar
pateficere 5
openen
pati 5, passus
toelaten
pedestres copiae
voettroepen, infanterie
pellere 3, pepuli
verdrijven
pendere 3
betalen
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perfungi + abl. -functus vervullen
Pergamenus
van Pergamum, een Hellenistisch koninkrijk
pertinere 2 ad
betrekking hebben tot
petere 3
streven naar
petere e
proberen te krijgen/bereiken, gaan naar
Philippus V (Φίλιππος, Phílippos) (238 v.Chr. – Amphipolis, 179 v.Chr.) was koning van
Macedonië (221-179) uit het huis der Antigoniden. Zijn ouders waren Demetrios II en
Chryseis (Phthia).
plumbus
lood
Poenus
Puniër; Carthago was Punisch
polliceri
beloven
postulare
eisen, vragen
potens
machtig
potestatem sui facere
zich ter beschikking stellen
potissimum
bij voorkeur
praebere se
zich geven, opereren
praeceptum
voorschrift
praecipere 5
bevelen
praeesse + dat.
aan het hoofd staan van
praeferre
verkiezen
praemium
beloning
praesidium
garnizoen
praestare, praestiti
overtreffen
praeterea
bovendien
praetura
de praetuur
premere 3
drukken, heet nauw brengen
primo
de eerste keer
pristinus
oud
producere 3 in + acc.
tevoorschijn brengen naar, verlokken tot
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proelium committere 3 slag leveren
proficisci 3, profectus
vertrekken
profiteri, professus
openlijk verkondigen
profligare
verpletterend verslaan
prohibere 2 + abl.
afhouden van
properus
zich haastend
propinquus
nabijgelegen
propius + dat.
dichterbij
propter + acc.
wegens
providere 2, providi
voorzorgsmaatregelen treffen
prudentia
ervaring, verstand, inzicht
Prusias I, 'de Lamme', zoon van Ziaëlas, regeerde van ca. 230 tot 182 v. Chr. Hij poogde
zijn rijk te vergroten ten koste van zijn buren Byzantium en Pergamum. Tijdens de
eerste Macedonische oorlog (215-205) schaarde hij zich aan de zijde van Philippus V
van Macedonië tegen Rome's bondgenoot Attalus I van Pergamum. In de oorlog tussen
Rome en Antiochus de Grote (192-188) bleef hij neutraal; niettemin verlangde Rome in
188 v.Chr.dat hij het door hem bezette deel van Phrygië aan Pergamum zou
teruggeven. P. weigerde en in de daarop volgende oorlog met Pergamum (187-183)
werd hij succesvol bijgestaan door de Carthaagse veldheer Hannibal, die in 189 een
toevlucht bij hem had gevonden. Tenslotte moest P. echter afstand doen van Phrygië
en Hannibal prijsgeven.
publicare
verbeurd verklaren
publice
van staatswege
Publius Cornelius Scipio, de vader van de latere Scipio Africanus Maior die Hannibal bij
Zama versloeg
puerulus
knulletje
puppis
achtersteven
quacumque
waarlangs ook maar
quaerere 3 a, quaesivi
vragen aan
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quamdiu
zolang als
quare
1 waarom 2 en daarom rel.aansl.
quinquies
vijf keer
quod(ni)si
maar als (niet)
quotannis adv.
jaarlijks
quotienscumque
zodikwijls als
ratio
plan
recipere se
zich terugtrekken
recusare ne + coni.
weigeren dat
referre se
zich terugbegeven
reliquus
overig, overlevend
removere 2, -movi, -motus verwijderen, uit de weg ruimen, aan de kant schuiven
repentinus
plotseling
repere 3
kruipen
reperire, repperi
vinden
reri, ratus
menen
res gerere 3, gessi
oorlog voeren
resciscere 3, rescivi
te weten komen
resistere 3, restiti
weerstand bieden
responsum
antwoord
retinere 2
behouden
reverti 3
terugkeren
rex
koning, bij de Carthagers; één van de twee suffeten,
vergelijkbaar met de consuls
Rhodanus
Rhône
Rhodii
de inwoners van Rhodos
risus 4
gelach
robustus
sterk
saltus (4) Pyrenaeus
Pyrenees woudgebergte
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saltus 4
salus, salutis
sarmenta n.pl
saucius
scapha
scribere 3, scripsi scriptus
segregare ab
seiungere 3
senatus consultum
sentire
senatum dare
septuagesimus
servolus
si forte + coni.
simulare
societas, -tatis
solvere e,solvi, solutus
statua
stultus
subigere 3, -egi, -actus
sufficere 5
summa imperii
summus
superare
superior
suscipere 5
suspicio, -ionis
sustinere 2
tabellarius
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woudgebergte
redding
rijshout
gewond
bootje
schrijven; scriptus geschreven = op papier
scheiden van
scheiden
senaatsbesluit
menen, een mening hebben
toegang tot de senaat geven
70ste
slaafje
om te zien of misschien
veinzen
bondgenootschap
losmaken, openen, afmeren
standbeeld
dom
onderwerpen
in de plaats stellen/kiezen
de totale macht, het opperbevel
bovenst, hoogst; praedicatief: de top van
overtreffen
vorig, eerder
ondernemen, op zich nemen
verdenking
verdragen, uithouden
bode

talis
zulk een, zo’n
tam …, quam …
evenzeer …, als …
tamquam
alsof
tempus, temporis
tijd, gelegenheid
tenere se
zich ophouden
tertio
voor de derde keer
Thermopylae, beroemde pas in het noordoosten van Griekenland
tollere 3, sustuli, sublatus uit de weg ruimen
transitus 4
overtocht
Trebia
De Trebbia is een rivier in het noorden van Italië. De rivier is
115 km lang en is een zijrivier van de Po. De Trebbia stroomt door de provincies Genua
en Piacenza, en vormt voor een klein gedeelte de grens van laatstgenoemde met de
provincie Pavia. In de Romeinse Oudheid heette de rivier Trebia.
tribuere
toedelen
triennium
periode van drie jaar
unde
waarvandaan
usque
geheel
usu venire
werkelijk gebeuren
ut …, sic ..
zoals …, zo ….
uterque
ieder van beide
utpost + part.
aangezien
utrobique
op ieder van beide gebieden
valens
krachtig
valere 2
vermogen, waard zijn
valetudo, -tudinis
gezondheid, ziekte
vallum
wal
vas fictile
aardewerken vaas
vectigalia n.pl.
belastingen
vehi 3
vervoerd worden, varen, rijden

96

velum
zeil
velut
alsof
venenatus
giftig
venenum
vergif
Venusia, Zuid-italische stad op de grens van Lucanië, Apulië en Samnium, thans
Venosa. De dichtbevolkte Samnitische stad werd in 291 v.Chr. door de Romeinen
veroverd en gekoloniseerd. Venusia, een strategisch punt aan de Via Appia, bleef
Rome trouw tijdens de oorlog met Pyrrhus en tijdens de punische oorlogen
vereri, veritus
vrezen
vicesimus
twintigste
visus 4
gezicht
vitare
vermijden
vivus
levend
voluntas
wil, gezindheid
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