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INLEIDING

Zeg “Karthago” en mensen denken aan Hannibal die per olifant 
over een besneeuwde Alpenpas trekt. Het cliché is niet erg, zoals 
het ook niet erg is dat we bij Griekenland denken aan de Atheense 
Akropolis, bij Rome aan legioenen en bij Egypte aan piramiden. 
Als we maar herinneren dat er méér is geweest. Bij Karthago is 
dat echter lastiger dan bij andere antieke culturen. Wat er meer is 
geweest, is er namelijk vaak niet langer. In 146 v.Chr. verwoestten 
de Romeinen de stad en ze ontmantelden de bibliotheken. Daar-
door zijn Karthaagse geschreven bronnen zeldzaam en kennen 
we de oude metropool vooral uit teksten van anderen. Wat over 
Karthago nog te weten valt, staat mede daardoor in de schaduw 
van Hannibals even spectaculaire als goed gedocumenteerde 
Kraftakt. Toch valt over Karthago zo nu en dan meer te vertellen.

Het door Hannibals optreden overschaduwde conflict waar-
over dit boek gaat, is de Eerste Punische Oorlog (264-241 v.Chr.). 
Het was volgens de Griekse historicus Polybios van Megalopolis 
“de langste, intensiefste en grootste oorlog uit de geschiedenis”.1 
Het was ook een van de bloedigste conflicten uit de Oudheid. De 
Tweede Punische Oorlog (218-201) mag dan beter gedocumen-
teerd zijn, maar hij is te interpreteren als de poging van één man, 
Hannibal, om het resultaat van de eerdere oorlog te corrigeren. 
Was de Eerste Punische Oorlog niet het beslissende conflict?

Ondanks de weinig originele titel2 is De vergeten oorlog, naar ik 
hoop, het soort boek dat u wilt lezen tijdens een Siciliaanse of Tu-
nesische vakantie: een rechttoe rechtaan verteld verhaal over een 
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8 DE VERGETEN OORLOG

veelvoud aan onderwerpen, met paragrafen die kort genoeg zijn 
om de lectuur op elk gewenst moment te onderbreken, met hier 
en daar toeristische informatie. Het is krijgsgeschiedenis, maar 
ik heb het boek niet volgepropt met tactische details, die sowieso 
lastig te reconstrueren zijn en vaak neerkomen op geweldsporno, 
gebaseerd op bronnen die ontoereikend zijn.

We hebben immers te maken met dataschaarste. Er is eigenlijk 
maar één bron, de Wereldgeschiedenis van de al genoemde Poly-
bios. Daarnaast zijn er wat fragmenten van Griekse, Romeinse en 
Byzantijnse auteurs. Aan de selectie die zij hebben aangebracht 
in de destijds beschikbare informatie, valt niets meer te doen. Ze 
schreven nu eenmaal voor hun tijdgenoten en niet voor ons. Er 
zijn nauwelijks teksten in het Punisch, de taal van de Karthagers. 
Nog erger is het gesteld met de Numidiërs, die vooral figureren als 
bondgenoten van Rome en Karthago, waardoor hun rol, moeilijk 
kenbaar als deze is, onderschat blijft. We zullen regelmatig con-
stateren dat we dingen niet weten. Niet weten kunnen.

De Numidiërs en de Karthagers zijn door de Romeinen ver-
slagen en grote delen van hun cultuur zijn uitgewist. Ze zijn, met 
een jargonterm, geïnvisibiliseerd. Om ze een eigen stem terug 
te geven heb ik overwogen hun namen weer te geven zoals ze 
die zelf in het Punisch spelden. Hnb’l, Qrt Hdšt en B’rṣt dus in 
plaats van Hannibal, Karthago en Byrsa. Het klinkerloze resultaat 
bleek niet de toegankelijke tekst op te leveren die me voor ogen 
stond. Los daarvan is het vaak niet mogelijk: welke Siciliaanse ha-
venstad, Selinous of Lilybaion, stond bekend als Rš Mlqrt? Ik heb 
uiteindelijk gekozen voor een middenweg tussen leesbaarheid en 
iets dat althans een zekere Karthaagse eigenheid suggereert: waar 
het de uitspraak niet veranderde, heb ik de letters c weergegeven 
als k. Hamilcar werd dus Hamilkar. Ik weet dat sommige van die 
vormen nooit hebben bestaan, maar wilde niet dat zelfs de na-
men van de verslagenen volledig zouden worden bepaald door 
hun overwinnaars.

Tot slot wijs ik erop dat de landkaart van Sicilië in dit boek is 
te vinden op p. 72.
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DEEL 1 

DE STRIJDENDE PARTIJEN
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1 DE PUNISCHE OORLOGEN

Stel u iemand voor die rond 350 v.Chr. besluit vanuit de Lage 
Landen op reis te gaan. Hij trekt naar het zuiden door het gebied 
van de Kelten en bereikt bij Marseille de Middellandse Zee. Per 
boot zijn reis vervolgend legt hij aan in de havens van Ligurië en 
Etrurië. Na een bezoek aan Rome en de steden in zuidelijk Italië 
steekt hij over naar Sicilië, zeilt naar het kosmopolitische Kartha-
go, scheept in naar Egypte, brengt een bezoekje aan het tem-
pelstaatje Judea en gaat van boord in de havensteden van Fenicië. 
Tot slot reist hij via Cyprus, Griekenland, Macedonië en de Do-
nau weer naar huis. Zo’n reiziger keerde terug met verhalen over 
stadstaten en stamsamenlevingen, over handelsnaties, over zelf-
voorzienende dorpen en over het Perzische wereldrijk. Hij zou 
onderweg eerst Keltisch hebben gesproken en later Ligurisch en 
Etruskisch, Latijn en Grieks, Aramees, Egyptisch, Fenicisch en het 
daarvan afgeleide Punisch, Perzisch, Thracisch en de talen van 
Midden-Europa. Onze reiziger bad tot de beschermgoden van de 
zeevaart en de wegen in de veldheiligdommen van de Kelten, in 
de hoge Etruskische podiumtempels, voor marmeren heiligdom-
men van de Grieken, bij het “huis van alle volken” in Jeruzalem, in 
de gigantische tempelcomplexen van Egypte en op de offerhoog-
ten van de Levant.

Zou onze antieke toerist al die plaatsen nóg eens hebben 
kunnen bezoeken aan het begin van onze jaartelling, dan zou hij 
een totaal andere wereld hebben gezien. Daarin kon hij overal 
terecht met Latijn, Grieks en Aramees. De heiligdommen waar 
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12 DE VERGETEN OORLOG

hij bad om een veilige reis, leken overal op elkaar. De vroegere 
koninkrijken, stadstaten en stammen waren vrijwel allemaal op-
gegaan in het Romeinse keizerrijk, dat nog ruim vier eeuwen zou 
bestaan.

Het is nogal een verandering die zich in de drie eeuwen v.Chr. 
heeft voltrokken, en de grote vraag is hoe dat kon gebeuren. Eén 
oplossing is dat de Romeinen in de tussenliggende eeuwen alles 
veroverden en de eenheid als het ware van bovenaf oplegden. 
Hun succes valt dan te verklaren door gedegen generaalschap, 
geharde soldaten en een efficiënte staatsvorm. Zo bezien waren 
de drie conflicten die Rome uitvocht met Karthago beslissend: 
de drie Punische Oorlogen. In de Eerste Punische Oorlog (264-
241 v.Chr.) verloor Karthago Sicilië. In de Tweede Punische Oor-
log (218-201) breidde het conflict zich uit naar Italië, de Balkan 
en Iberië. Tot slot sneden de Romeinen in de Derde Punische 
Oorlog (149-146) een hernieuwde dreiging vanuit Noord-Afrika 
de pas af.

Punisch
Ons woord “Punisch” is afgeleid van het Latijnse Punicus, 
waarmee de Romeinen de bewoners aanduidden van de Feni-
cische kolonies rond het westelijke Middellandse Zeebekken, 
inclusief de Karthagers. Die mensen spraken ook de Punische 
taal, die uit het Fenicisch is ontstaan.

De Romeinen duidden de oorlogen met de Karthagers aan 
als de Punische Oorlogen, maar er waren destijds ook andere 
namen. Polybios noemt de Eerste Punische Oorlog bijvoor-
beeld “de oorlog om Sicilië” en de Tweede Punische Oorlog 
“Hannibals Oorlog”.1 Hoe de conflicten in het Punisch heetten, 
is onbekend, wat enerzijds illustreert hoe totaal de cultuur 
van de Karthagers is verdwenen en anderzijds toont hoezeer 
wij naar de Oudheid kijken door Romeinse ogen.
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1  DE PUNISCHE OORLOGEN 13

Toch is dit verhaal wat al te makkelijk. Er is een dieperliggende 
verklaring, sociaalwetenschappelijk van aard. Verbeteringen in 
de metaaltechniek hadden de welvaart doen toenemen en ervoor 
gezorgd dat de handel intensiveerde. De Feniciërs, afkomstig uit 
het kustgebied van het huidige Syrië, Libanon en Israël, waren als 
eersten nieuwe handelsroutes gaan zoeken. De Bijbel bevat een 
herinnering: in de tiende eeuw v.Chr. zouden koning Salomo en 
koning Chiram van Tyrus samen een expeditie hebben georga-
niseerd naar het goudland Ofir. Anderhalve eeuw later zouden 
Tyrische kolonisten Karthago hebben gesticht: mooi halverwege 
de Middellandse Zee, op het punt waar het oostelijke en het wes-
telijke bekken elkaar raken.2 De stichting zou in 814 v.Chr. zijn 
gebeurd, en inderdaad lijkt het oudste aardewerk te dateren uit 
het laatste kwart van de negende eeuw. Niet veel later zwierven 
ook de Grieken uit. De zo opbloeiende interregionale handel ging 
weer hand in hand met verstedelijking, zowel thuis als overzee, 
en in de steden waren allerlei vormen van nijverheid, wat de 
vraag naar grondstoffen deed toenemen. De handelsnetwerken 
breidden zich almaar verder uit: voorbij de Sahara, naar de At-
lantische Oceaan, over de Alpen tot aan de Noordzee. Je zou het 
met wat fantasie kunnen aanduiden als een vroeg globaliserings-
proces.

Daardoor nam niet alleen de welvaart toe maar kwamen men-
sen ook vaker met elkaar in contact. Ze wisselden goederen en 
ideeën uit. De onvermijdelijke conflicten verliepen doorgaans in 
het voordeel van de partij met de meeste middelen, zodat er een 
tendens was naar steeds grotere staten. Uiteindelijk bleef er één 
over. Zo bezien gingen de Punische Oorlogen over de vraag welk 
imperium de door economische integratie aangedreven compe-
titie zou winnen: het Karthaagse of het Romeinse? De eenheid is 
niet van bovenaf opgelegd, maar van onderaf opgekomen.

Bij het bovenstaande zijn natuurlijk kanttekeningen te plaat-
sen. Zo was er in de tijd van de Punische Oorlogen, waarin Rome 
zich steeds meer deed gelden als supermacht, rond het oostelijke 
Middellandse Zeebekken geen tendens naar grotere staten. Daar 
vielen de grote rijken juist uiteen. En als de Romeinen wél de Gal-
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14 DE VERGETEN OORLOG

liërs konden onderwerpen, met wie ze handel dreven, waarom 
dan niet ook de Germanen? Het zal ongetwijfeld complexer zijn 
geweest dan in de twee voorafgaande alinea’s is aangegeven.

Wat echter vaststaat, is dat de uitkomst van het conflict tus-
sen Karthago en Rome het aanzien van de wereld bepaalde. In de 
letterlijkst mogelijke zin. Beide partijen hadden er weinig moeite 
mee leentjebuur te spelen bij andere culturen, zoals de Griekse en 
de Iberische. Waar zulke overnames zich in de Punische wereld 
echter beperkten tot praktische zaken en inzichten, gingen de Ro-
meinen een stap verder. Ze adopteerden ook de Griekse literaire 
genres en modelleerden hun pantheon naar de Olympische go-
den. Twee volken, de Grieken en de Romeinen, met één cultuur, 
die wij de klassieke noemen. Zo’n totale fusie is in Punisch Afrika 
nooit ontstaan. We mogen althans speculeren dat in een Kartha-
go dat de oorlog met Rome had gewonnen, Punische dichters de 
Olympische goden niet zouden hebben bezongen en dat in de 
steden van een Punisch wereldrijk weinig theaters zouden zijn 
gebouwd.

De uitkomst van de Punische Oorlogen is dus van politiek én 
cultureel belang. Lessen voor onze eigen tijd zijn er ondertussen 
niet. Daar is oude geschiedenis niet voor. Een voorindustriële 
maatschappij laat zich immers niet vergelijken met een postin-
dustriële samenleving. Bovendien laten moderne ideeën zich 
moeiteloos projecteren op een wereld waarover het bewijsmate-
riaal schaars is, zodat de historicus alle ruimte heeft om te ver-
tellen wat hij al vertellen wilde. De Oudheid is een echoput en de 
feitelijke kenniswinst is gering. Desondanks is het reconstrueren 
van de drie oorlogen, met alle onzekerheden die daar bij komen 
kijken, een onderhoudende bezigheid en is het zinvol na te den-
ken over wat je niet weten kunt. Dat is voldoende. 
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