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Samenvatting 
 

Een commentaar op Silius Italicus’ Punica 13. 
Intertekstualiteit en narratieve structuur. 
 
Het object van studie in deze dissertatie is het dertiende boek van Silius Italicus’ epische 
gedicht Punica. Dit boek biedt een gedetailleerde interpretatie van de tekst, en bestaat uit 
drie delen: een algemene inleiding, de tekst van Punica 13 en een commentaar. Voor het 
commentaar is de tekst opgedeeld in 18 scènes, waarvan elk een eigen inleiding heeft. In 
deze inleidingen ligt de nadruk op de twee elementen van de ondertitel van deze dissertatie: 
intertekstualiteit en de narratieve structuur. De belangrijkste bevindingen in het 
commentaar zijn weergegeven in de algemene inleiding, die om die reden hieronder in 
meer detail zal worden behandeld. Eerst zal echter een korte schets gegeven worden van de 
Punica als geheel en van boek 13 in het bijzonder. 
 

SYNOPSIS 
 
De Punica is een epos in 17 boeken over de Tweede Punische Oorlog tussen Carthago 
(onder leiding van Hannibal) en Rome. De drijfveren voor de oorlog moeten op 
verschillende niveaus worden gezocht: de godin Juno, bang voor het welzijn van haar 
geliefde stad Carthago, zet Hannibal in om tegen het lot te strijden; Hannibals vader 
Hamilcar draagt hem op de nederlaag van zijn stad in de voorgaande oorlog te wreken; en 
Hannibal is ook de wreker van Dido, de koningin van Carthago in lang vervlogen tijden, die 
zelfmoord pleegde toen zij verlaten was door Aeneas, de stamvader van de Romeinen. 
 Het eerste deel van het gedicht verhaalt van de serie Carthaagse successen, die beginnen 
in de eerste twee boeken met de verovering van de Spaanse stad Saguntum (een 
bondgenoot van Rome). Hannibals tocht over de Alpen wordt gevolgd door overwinningen 
bij de Ticinus, Trebia en het Trasimeense meer in Noord-Italië (boeken 3 t/m 5). Boek 6 
biedt een kort intermezzo wanneer een interne verteller het verhaal vertelt van Regulus, de 
held van de Eerste Punische Oorlog. In boek zeven is de Romeinse dictator Fabius in staat 
om zijn troepen te redden met zijn guerrillatactiek, en brengt zo een voorlopig einde aan de 
reeks Carthaagse overwinningen. Maar in de volgende boeken, wanneer de roekeloze Varro 
consul is geworden, behaalt Hannibal zijn grootste overwinning: de catastrofale Romeine 
nederlaag bij Cannae, die een centrale positie inneemt in het epos (boeken 8 t/m 10). 
 Hannibal wordt echter (in een droom gestuurd door Juno) gewaarschuwd dat hij niet 
tegen Rome zelf moet optrekken. Het Carthaagse leger brengt de winter door in de rijke en 
decadente stad Capua, een voormalige bondgenoot van Rome die naar Hannibal was 
overgelopen (boek 11). De weelde van Capua en de intriges van de godin Venus verzwakken 
de Carthagers, en wanneer de lente aanbreekt (boek 12) is het krachteloze leger niet in staat 
om verschillende steden in Campanië in te nemen. In de tussentijd wordt Capua bedreigd 
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door de Romeinen; wanneer het Hannibal niet lukt om een einde te maken aan de Romeinse 
belegering, besluit hij Rome zelf alsnog aan te vallen. Hij wordt echter verdreven door 
niemand minder dan de oppergod Jupiter en diens bliksems. 
 Aan het begin van boek 13 (1–93) staakt Hannibal zijn aftocht en houdt een redevoering 
om zijn troepen nieuwe energie in te blazen, in de hoop een tweede maal tegen Rome op te 
trekken. De overloper Dasius van Arpi vertelt hem echter dat diens voorouder Diomedes 
het Palladium (het beeld van Pallas Athene / Minerva) vanuit Troje naar Aeneas had 
gebracht; het heilige beeld beschermt nu Rome. Hannibal geeft zijn plan op en trekt, na het 
heiligdom van Feronia te hebben geplunderd, naar Zuid-Italië. 
 De Romeinen richten hun aandacht opnieuw op de belegering van Capua, die nog altijd 
aan de gang is (94–380). Voordat ze de stad bestormen, doen zich twee gebeurtenissen voor 
van grote symbolische betekenis: de Romeinen slagen er in om de witte hinde van Capua 
(dat als het totemdier van de stad kan worden omschreven) te vangen en te offeren, en de 
Romein Claudius verslaat de vijandelijke kampioen Taurea en achtervolgt hem dwars door 
Capua. Geïnspireerd door dit voorbeeld valt het Romeinse leger de stad aan en overwint 
iedere Capuaanse tegenstand, waaronder een onsuccesvolle uitval van de verdedigers. 
Enkel het vallen van de nacht voorkomt dat de stad direct valt. Gedurende de nacht pleegt 
de elite van Capua zelfmoord tijdens een banket, maar in hun laatste uren worden ze 
gekweld door de godin Fides (“Loyaliteit”) die ze hadden geschonden door Rome te 
verraden. Bij het ochtendgloren geeft Capua zich over; de god Pan verzacht de harten van 
de Romeinen en voorkomt zo de vernietiging van de stad. Capua wordt geplunderd en haar 
kampioen Taurea doodt zichzelf, een daad waarover de Romeinse commandant Fulvius zijn 
afkeuring uitspreekt. 
 Wanneer vlak na de val van Capua de Romeinse held Scipio hoort over de dood van zijn 
vader en oom in Spanje, geeft hij zich eerst over aan onbeheerst verdriet; dan besluit hij 
echter om bij de priesteres van Cumae te rade te gaan om een nekyia uit te voeren, een 
bloedoffer om de schimmen van de doden op te roepen en de toekomst te leren (381–895). 
Wanneer de geesten van het bloed drinken, zullen ze in staat zijn om met hem te spreken. 
De eerste schim die verschijnt is die van Appius, die nog maar pas gestorven was en nog 
niet begraven is. Dan arriveert de geest van de oude Sibille, de zieneres die Scipio’s gids 
zal zijn in de rest van het boek. Ze profeteert Scipio’s toekomst en beschrijft de 
onderwereld voor hem. Daarna ontmoet Scipio de schimmen van zijn moeder en van zijn 
vader en oom; hij ziet de consuls die gesneuveld zijn in de oorlog en tevens de helden die 
Rome in vroeger jaren hadden gered; hij spreekt met de geest van Hamilcar, de vader van 
Hannibal. Hij ziet ook de geesten van Grieken; hij converseert met Alexander de Grote, en 
bewondert de schim van Homerus en de helden van de homische epen. De Sibille richt 
Scipio’s aandacht dan op Romeinse dames, zowel de deugdzame als de verdorven vrouwen. 
Ten slotte laat ze hem een glimp zien van de toekomst van Rome: de burgeroorlogen van de 
eerste eeuw voor Christus. Een tegenwicht hiervoor vormt haar profetie over Hannibals 
laatste jaren en dood, waarmee boek 13 eindigt. 
 Het volgende boek is gewijd aan de inname van Syracuse door de Romeinen. Het laatste 
deel van het epos (boeken 15 t/m 17) verhaalt van de Romeinse successen onder leiding van 
Scipio. De held steekt naar Spanje over met zijn leger en neemt daar de stad Nieuw 
Carthago in en overwint de Carthaagse troepen. Hannibals broer Hasdrubal vlucht over de 
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Alpen naar Italië, waar hij wordt verslagen en gedood door de Romeinen. In boek 16 houdt 
Scipio begrafenisspelen voor zijn vader en oom. In het laatste boek steekt hij over naar 
Africa, waarmee hij Hannibal dwingt Italië te verlaten. De Carthagers worden verslagen in 
de slag bij Zama, hoewel Hannibal door Juno gered wordt. Het epos eindigt met de triomf 
van Scipio. 

 

ALGEMENE INLEIDING 
 
De eerste twee paragrafen van de Algemene inleiding geven een overzicht van de 
dissertatie en bieden achtergrondinformatie over het leven van Silius Italicus (ca. 26/27 n.C. 
tot ca. 101/102 n.C.), die de Punica schreef tijdens zijn pensionering na een succesvolle 
politieke carrière. De volgende paragrafen behandelen verschillende aspecten van Punica 
13: de structuur (§ 3), motieven en intertekstuele modellen (§ 4), de plaats ervan binnen de 
Punica als geheel (§ 5) en, ten slotte, de problemen bij het dateren van de Punica en de 
passages in boek 13 die zouden kunnen worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar het 
contemporaine Rome (§ 6). De laatste paragraaf (§ 7) bespreekt het aandachtsgebied van de 
verschillende delen van het commentaar. 
 De algemene structuur van Punica 13 (zoals besproken in § 3) is vrij duidelijk. Het 
boek bestaat uit drie episodes van ongelijke lengte: verzen 1–93, 94–380 en 381–895. Elk 
van deze episodes vertoont een duidelijke interne structuur die gebaseerd is op contrast en 
symmetrie. Het begin van elke episode wordt opgepakt door het einde ervan. Zo begint en 
eindigt de eerste episode met het thema van Hannibals terugtocht van Rome; daartussenin 
vinden we de inspirerende rede van Hannibal en de tegenrede van Dasius die Hannibals 
pogingen teniet doet. Een vergelijkbare symmetrie kan worden onderscheiden in de 
Capuaanse episode (94–380). De episode wordt omkaderd door twee korte beschuldigende 
redevoeringen van Fulvius (99–103 en 377–380), en de eerste twee scènes (de dood van de 
hinde en de vlucht van Capua’s kampioen Taurea) anticiperen beide het einde van de 
episode—de val van Capua. Omlijst door deze kadervertelling vinden we de beschrijving 
van de belegering zelf, in drie passages die ook weer een symmetrische structuur vertonen. 
In de laatste en langste van de drie episodes van het boek, de Nekyia, is de symmetrie te 
vinden in de serie ontmoetingen met de doden vanaf het moment dat de geest van de oude 
Sibille van Cumae arriveert. Een tegenwicht voor haar profetie over Scipio’s toekomst, 
waarmee dit gedeelte begint, vormt haar profetie over de toekomst van Hannibal aan het 
einde. De ontmoeting met de schimmen die ertussenin wordt verteld kan in twee 
symmetrische narratieve delen worden ingedeeld. De Nekyia dringt eerst dieper en dieper in 
het verleden door, tot Scipio de mythische helden ontmoet; de beweging wordt dan 
omgekeerd, en de vertelling ontwikkelt zich weer richting de geschiedenis, en uiteindelijk 
de toekomst, van Rome. De bespreking van de volgorde van de elementen in de Nekyia 
bevat ook een vergelijking met Homerus’ Odyssee 11 en Vergilius’ Aeneis 6. De laatste 
sectie van de paragraaf (§ 3.4) behandelt de verbanden tussen de drie hoofdepisodes van 
boek 13, en laat zien dat de kadertechniek die in elke episode afzonderlijk was vastgesteld 
ook het boek als geheel karakteriseert. 
 Paragraaf 4 is getiteld ‘Intertekstualiteit en motieven’. De eerste subsectie behandelt 
drie verschillende aspecten van Silius’ allusieve techniek: zijn omgang met meerdere 
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interteksten tegelijkertijd in bijna elke scène, waardoor hij een coherent verhaal creëert dat 
op verschillende niveaus opereert; zijn poëtica van omkering (d.w.z. de omkering van 
sleutelelementen in zijn model); zijn gebruik van retroactieve intertekstualiteit (d.w.z. de 
dichter kleurt zijn beschrijving van een bepaald element door te verwijzen naar een andere 
literaire tekst die dat element als zijn eigen model heeft; een voorbeeld is de panegyrische 
traditie rond Alexander de Grote, die voor de geest wordt geroepen in Vergilius’ 
beschrijving van Augustus; Silius’ Alexander roept op zijn beurt Vergilius’ Augustus voor 
de geest). 
 De volgende subsectie (§ 4.2) bespreekt Silius’ gebruik van de Romeinse 
historiografische traditie. Voor boek 13 is er naar mijn mening weinig reden om andere 
bronnen dan alleen Livius te veronderstellen; waar Silius van Livius afwijkt, wijst dit in de 
meeste gevallen op zijn verwerking van een specifieke poëtische (eerder dan 
historiografische) intertekst. Invloed van Livius is onmiskenbaar, maar verbale echo’s 
onderstrepen vaak niet zozeer parallellie als wel de aanpassingen door de dichter. In 
verscheidene scènes heeft Silius een nieuw verhaal gecreëerd door selectief gebruik te 
maken van het Liviaanse materiaal. 
 De poëtische bronnen voor Punica 13 zijn het onderwerp van paragraaf 4.3; in de drie 
subsecties worden enkele terugkerende motieven in het boek (en in het epos als geheel) 
besproken. Het eerste hiervan is de zelfmoord van de Carthaagse koningin Dido en haar 
vervloeking van de Trojanen, zoals verteld in Vergilius’ Aeneis 4, die als mythische 
oorzaak van de Tweede Punische Oorlog wordt gepresenteerd. Haar lot wordt meermalen 
herhaald in de Punica, zowel door de Romeinen als door hun vijanden, zoals de Capuaanse 
senator Virrius of, uiteindelijk, Hannibal zelf. Deze ‘heropvoeringen’ zijn echter geen 
perfecte kopieën; subtiele contrasten met Vergilius’ weergave illustreren de omkering van 
morele posities in de Punica. Het tweede motief is dat van de herhaling van de Trojaanse 
oorlog. Hannibal is erop uit het nieuwe Troje, Rome, te vernietigen; maar welke van de 
twee steden die in deze nieuwe Trojaanse oorlog strijden om de wereldheerschappij zal de 
rol van het oude Troje spelen en ten onder gaan? Door Vergilius’ receptie van de Ilias 
verder uit te werken en door literaire rollen anders te verdelen, zet Silius Carthago neer als 
de verliezer in deze ‘nagespeelde’ oorlog. Het laatste motief is dat van burgeroorlog. Door 
diverse geleerden is wel opgemerkt dat de Punica een voorafschaduwing vormt van de 
Romeinse burgeroorlogen van de eerste eeuwen voor en na Christus, een thema dat ook in 
veel andere Romeinse epen sterk aanwezig is. Silius neemt de uitwerkingen van dit thema 
door zijn voorgangers en tijdgenoten en manipuleert deze interteksten zó dat hij daarmee 
ook de beëindiging van burgeroorlog suggereert. De plot van de Punica moet worden 
gezien als een parallel voor burgeroorlog (eerder dan een voorafschaduwing), die zowel het 
conflict zelf als de beëindiging toont. De Romeinse held Scipio kan dan worden gezien als 
een parallel voor keizer Augustus. 
 De laatste subsectie is gewijd aan metapoëzie: de manier waarop de tekst reflecteert op 
zichzelf als erfgenaam van een lange literaire traditie. Vooral de onderwereldepisode (die 
een ontmoeting met de schimmen van het verleden beschrijft) nodigt uit tot dichterlijke 
zelfreflectie; de Nekyia kan worden gezien als een overzicht van verschillende epische 
interteksten die allemaal geïntegreerd worden in het weefsel van Silius’ epos. Metapoëtische 
frasen zijn ook in andere delen van Punica 13 te vinden. 
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 In het verleden zijn er diverse theorieën opgesteld om de macrostructuur van de Punica 
te verklaren; in § 5 wordt gesteld dat het wel eens vergeefse moeite zou kunnen zijn om te 
proberen een dergelijk enkelvoudig principe van ordening te vinden in het epos. De 
paragraaf bespreekt de plaats van boek 13 in twee naast elkaar bestaande structuren: de 
eerste wordt gevormd door de tegengestelde lotgevallen van Carthago en Rome (met boek 
11 als het keerpunt waarna Rome richting de overwinning gaat), de tweede door de epische 
missies van Hannibal (boeken 1–12) en Scipio (boeken 13–17). Eenheid wordt bereikt door 
het centrale thema van boek 13: het vooruitlopen op de uiteindelijke overwinning van 
Rome. 
 Vanaf boek 11 is het tij van de oorlog gekeerd, in het voordeel van Rome; dat zowel de 
oorlog en het epos een nieuwe fase zijn ingegaan wordt gemarkeerd door intertekstuele en 
intratekstuele toespelingen. De suggestie van een ‘nieuw deel’ wordt gewekt door de 
imitatie van elementen in Aeneis 7 (het begin van de tweede helft van de Aeneis) en door 
een complexe imitatie van de eerste boeken van de Aeneis (als het vervolg op de Ilias). 
Hannibal, die een poging doet het tij opnieuw te keren ten faveure van Carthago, 
correspondeert met Fabius, die in het eerste deel van het epos de Carthaagse successen een 
halt toeriep; maar de parallellie onderstreept vooral de verschillen tussen beide. 
 Boek 13 ziet ook de overgang van Hannibal naar Scipio als de held op wiens epische 
missie het gedicht gericht is. Hannibal was eerder geobsedeerd door het naspelen van de 
rollen van eerdere epische helden, maar slaagt er nu niet in zijn eigen eerdere successen te 
herhalen en speelt meer en meer de rol van de verliezer. Scipio daarentegen wordt 
voorbereid op zijn taak om Hannibal tegemoet te treden en te verslaan; tijdens de Nekyia 
krijgt hij hiertoe een uiteenlopende serie lessen. Er zijn nog drie andere manieren waarop 
boek 13 vooruitloopt op het einde, de overwinning op Carthago: in de eerste plaats de 
verovering van Capua, die de openingzet vormt van Rome’s campagne tegen Carthago; in 
de tweede plaats een serie beelden en gebeurtenissen in het boek die toespelen op 
Carthago’s toekomstige nederlaag; and ten slotte een aantal scènes in boek 13 die een 
directe tegenhanger hebben in het laatste boek van het epos (het meest duidelijke paar is de 
profetie van de dood van Hannibal waarmee boek 13 eindigt en de triomf van Scipio aan 
het einde van 17). 
 Paragraaf 6 bespreekt de datering van de compositie van het epos. Hoewel de Punica 
niet met zekerheid gedateerd kan worden, is wel duidelijk dat het in ieder geval ten dele 
geschreven is tijdens de regering van keizer Domitianus (81–96 n.C.). Maar werd het ook 
voltooid onder dezelfde keizer? Drie passages in boek 13 zouden kunnen refereren aan 
contemporaine gebeurtenissen. Eén verwijst vermoedelijk naar een incident rond 91 n.C. 
Van twee andere passages, beide over tirannen, is wel beweerd dat ze enkel kunnen zijn 
geschreven na de dood van Domitianus; maar wanneer de passages in context gelezen 
worden, kan deze interpretatie niet standhouden. Boek 13 geeft weinig aanleiding om een 
post-Domitiaanse compositie of revisie aan te nemen; integendeel, Silius’ epos lijkt door 
voorafschaduwing en karakterisering juist het verhaal te vertellen van de opkomst van de 
Flavische dynastie waartoe Domitianus behoorde. De dichter verwijdert zich van de 
Julisch-Claudische mythen en hun claim op Aeneas als de stamvader van hun dynastie, ten 
gunste van helden zoals Scipio die zich de erfgenamen van Aeneas mogen noemen 
vanwege hun daden in plaats van een bloedband. Een ander argument dat een Flavische 
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interpretatie ondersteunt is de belangrijke rol die Silius gegeven heeft aan Minerva, de 
favoriete godheid van Domitianus. In de laatste plaats corresponderen de rolmodellen en 
doelen die Scipio moet navolgen met Silius’ beschrijving van de Flaviërs en hun 
wapenfeiten. 
 De laatste paragraaf bespreekt het aandachtsgebied van de verschillende delen van het 
commentaar; hieronder zal eveneens een kort overzicht gegeven worden. 
 

TEKST 
 
Het boek bevat ook de tekst van Punica 13. Het commentaar wordt voorafgegaan door de 
tekst, zoals afgedrukt in de kritische editie van Delz (1987). Binnen het commentaar zelf 
wisselen de noten af met korte passages van de tekst, ditmaal met mijn aanpassingen, die in 
de noten worden verdedigd. Ik ben zelden afgeweken van Delz’ tekst, die doorgaans 
uitstekend is. 
 

COMMENTAAR  
 
Elk van de achttien scènes van Punica 13 heeft een eigen introductie en een serie meer 
gedetailleerde noten gekregen. Alle introducties bestaan uit twee secties. De eerste sectie 
behandelt voornamelijk intertekstualiteit; er is aandacht voor de literaire modellen voor de 
scène, de interpretatie van Silius’ omgang met deze modellen, de rol van de scène in het 
uitwerken van grote thema’s en motieven, en onderlinge verbanden met andere scènes in 
boek 13 en de rest van de Punica. Het zijn de bevindingen in deze secties die het grootste 
deel van de Algemene inleiding vormen. 
 De tweede sectie van elke introductie (getiteld “Analyse van de presentatie”) is gewijd 
aan de narratieve structuur van de scène. In deze sectie worden de narratologische en 
discourse linguïstische kenmerken van de scène onder de loep genomen; de bespreking 
wordt ondersteund door observaties aangaande metrum en stilistische kenmerken zoals 
alliteratie. De nadruk ligt hierbij op de verschillende markeerders van tekstuele samenhang, 
zoals tijdgebruik, anaforische referentie en partikels. Deze bieden inzicht in de structuur 
van de tekst en in de afwisseling van ‘discourse modes’, dat wil zeggen, de verschillende 
manieren waarop de verteller zijn materiaal presenteert: vertelling, beschrijving, informatie 
of commentaar. Door deze afwisseling te bestuderen kunnen we de verschillende narratieve 
stappen in het verhaal achterhalen, en onderscheiden wat bijvoorbeeld als achtergrond of 
juist als narratieve climax wordt gepresenteerd. De analyse van de narratieve structuur kan 
daardoor goed gecombineerd worden met een literaire benadering om de tekst en zijn 
boodschap te interpreteren. 
 Het grootste deel van het boek volgt de traditionele opzet van een commentaar, bestaand 
uit gedetailleerde noten bij de tekst (vers voor vers). De voornaamste doelen van de noten 
zijn om de tekst toegankelijk en begrijpelijk te maken voor een moderne lezer, om de 
achtergrondinformatie te verschaffen die noodzakelijk is om de basisbetekenis ervan te 
begrijpen en om diepere interpretatieve lagen te ontsluiten. Met het oog op deze doelen is 
elk vers of groep verzen vertaald, als weergave van mijn lezing van de tekst, en wordt de 
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vertaling gevolgd door een serie lemmata over afzonderlijke woorden of frases. In deze 
lemmata ligt de nadruk op interpretatie, en worden kwesties van syntactische of 
tekstkritische aard toegelicht, verbale of conceptuele parallellen met andere teksten voor het 
voetlicht gebracht en een selectie van realia behandeld. Er is ook aandacht voor Silius’ stijl, 
zijn gebruik van stijlfiguren en de compositie van zijn verzen. Onderwerpen die niet 
uitvoerig behandeld zijn in de introductie op de scène komen aan de orde in de langere 
noten. 
 De Appendix richt zich op de onderlinge verbanden tussen de werken van de 
contemporaine dichters Silius en Statius. De bespreking concentreert zich op die passages 
in Punica 13 die een duidelijke overeenkomst vertonen met passages uit Statius’ Thebais en 
Silvae, en sluit af met een langere case study over de interrelatie tussen Silvae 4.3 en de 
Punica. 


