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Christian Laes 

 

'Oorlogsmisdrijven', slachtoffers en daders in de 

oudheid. Suggesties voor een historisch 

verantwoorde benadering1  

 We have to imagine what Romans, pagans, Jews, and Christians, thought, felt, experienced, believed. 

But, as with baroque music played on ancient instruments, we listen with twentieth-century ears. 

We read ancient sources with modern minds. 

HOPKINS (1999: 2) 

1. Inleiding  

Op 24 februari 2018 – een zaterdagochtend met staalblauwe hemel – verzamelden 

leerkrachten geschiedenis uit heel Vlaanderen in het museum van de Dossinkazerne te 

Mechelen voor de jaarlijkse Dag van het geschiedenisonderwijs van CNO. 

'Oorlogsmisdaden, slachtoffer- en daderperspectief' was het thema dat hen 

samenbracht. De locatie was niet toevallig gekozen. Als inspirator en voormalig 

conservator van het museum geeft Herman Van Goethem, historicus en rector van de 

Universiteit Antwerpen, reeds jaren 'stem en gezicht' aan mensen uit het 

oorlogsverleden – voornamelijk slachtoffers, maar ook daders. In een heel andere 

context maakte Van Goethem enkele dagen voor het congres dankbaar gebruik van een 

stem uit het verleden om zijn steun uit te spreken voor ex-studiegenoot Bo Van 

Spilbeeck. Van Goethem citeerde uit een gerechtelijk dossier van 1910 waarin een 

man, verkleed als vrouw, op de markt slaags geraakte met visvrouwen en werd 

gearresteerd. De procureur des Konings wist niet meteen hoe te vervolgen. De 

wetgeving op vermommingen? Slagen en verwondingen? In een bewaarde brief 

schreeuwde de beschuldigde het uit: 'Ik zit in een verkeerd lichaam!' Of zoals Van 

Goethem het stelt: 'Er was nog geen wereld waarin je dit onder woorden kon brengen, 

geen reportage die dit kon laten zien. Maar René(e) bracht het haarscherp onder 

woorden, in snedige scherp krullende taal, heftig onderstreept.'2 Meteen stelt zich de 

prangende vraag of René(e) zichzelf zou herkennen in het genderdiscours van de 
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huidige LGBT-gemeenschap en of we zijn nooit voor publicatie bedoelde brief zomaar 

voor een hedendaagse kar kunnen spannen. 

'Lees maar, er staat niet wat er staat.' Het adagium verwoordt haarscherp het probleem 

van het bestuderen van 'moderne' verschijnselen in het verleden. Seksualiteit, 

handicaps, persoonlijke levenssfeer zijn slechts enkele voorbeelden3 – 

oorlogsmisdrijven passen in hetzelfde rijtje. 'Oorlogsmisdaad' is een modern concept 

uit het internationaal recht, dat gestalte kreeg in de late negentiende eeuw en vooral 

werd uitgewerkt na de gruwelen van twee wereldoorlogen. Gesteund op conventies en 

aanvullende protocollen bij de Verdragen van Genève kunnen slachtoffers van 

dergelijke misdaden verhaal halen bij het internationale gerechtshof in Den Haag.4 

Maar hoe vertaal je zoiets naar het verleden? En is het hoegenaamd wel mogelijk om 

stem te geven aan slachtoffers en daders die leefden in een wereld waar misschien geen 

termen bestonden om dit alles onder woorden te brengen? 

Het zou van weinig bescheidenheid getuigen te beweren dat onderzoek naar 

slachtoffer- en daderperspectief voor de oudheid nog nooit is gevoerd. Trauma staat 

centraal in een aantal werken van Jerry Toner, een Cambridge oudhistoricus die op 

weergaloze wijze in de huid van een dader kruipt, onder het pseudoniem van de 

slavenhouder Marcus Sidonius Falx. Op een naar modern aanvoelen hoogst politiek 

incorrecte wijze spuit Sidonius zijn visies over vrouwen, kinderen en het dagelijkse 

leven tout court. Anderen hebben gepoogd in de denkkaders en mentale patronen van 

Griekse en Romeinse soldaten door te dringen, terwijl ook recent keizersbiografieën 

meer dan eens proberen tot het innerlijk van de 'dader' door te dringen.5 

In deze bijdrage wil ik de lezers in medias res confronteren met vier pakkende case 

stories. Voor leraren liggen meteen vier dossiers klaar voor een spannende lespraktijk. 

Maar ook lezers met een brede belangstelling voor (comparatieve) geschiedenis 

kunnen hier ruim hun gading vinden. Een conclusie probeert de dossiers te kaderen in 

de eeuwenoude tegenstelling tussen nomos (conventie) en physis (natuur).  

2. Soldaten met PTSS (posttraumatische stressstoornis)?   

2.1. De woede van een jonge soldaat uit Algerije 

De nederzetting Henchir Suik bevindt zich in het huidige West-Algerije, in de 

nabijheid van de stad Tagremaret. Luisterend naar de Latijnse naam Caput Urbe was 

de plaats in de provincie Mauretania Caesariensis de thuisbasis van een Illyrische 

cohorte van Breuci (cohors Breucorum). In een opschrift uit de derde eeuw maken we 

kennis met een jonge soldaat die door zijn moed en krachtdadigheid was opgeklommen 

tot de rang van centurio. Zoals zal blijken uit het commentaar, bevat de tekst 
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opmerkelijke – ja zelfs unieke informatie. Niet zozeer om de rijkdom aan details uit 

het dagelijkse leven of door het feit dat een jongeman wordt geportretteerd die niet 

meteen tot de topklasse behoort. Deze kenmerken deelt dit carmen epigraphicum met 

vele gedichten die op steen werden vereeuwigd.6 Het unieke schuilt eerder in de 

onverwachte woordgroepen, die suggestief een beleving onder woorden brengen die 

tot dan toe nauwelijks op deze manier werd (h)erkend.7 

D(is) M(anibus) s(acrum). 1 

Hic situs est quondam iuvenis 

generoso nomine miles Ulp(ius) Op- 

tatus quiq(ue) regens virgam decus et 

virtutis honorem gestavit, proles 5 

laudanda propagine longa. Hi[c] 

multos domuit stravitq(ue) per hos un- 

diq(ue) montes infandos hostes teme- 

rataque bella subiit et quid n[on m]ulti 

poterant iuvene[s] hic semper [solus a]- 10 

gebat. Cum suam totam nimium 

depend[ere]t iram obvius ipse furo[r] 

pugnae Romanum iuvenem per 

hostica vulnera misit. Ipse tam[en] 

victor telis undiq(ue) clus[us - - -] 15 

gentis nequid fe[ra - - -] 

renit ipse suis [- - -] 

cladiq(ue) et vita [- - -]. 

 (CIL VIII 21562 = CLE 520) 

Aan de goden van de onderwereld. Hier ligt Ulpius Optatus, ooit een jongeman 

met een edele naam. Met de staf van centurio in de hand waren eer en glorie zijn 

deel. Hij was een nazaat van een glorierijk geslacht. Veel afschuwelijke vijanden 

temde en velde hij, hier overal in het gebergte. Hij nam deel aan oneervolle 

campagnes. Wat vele jongelui niet kunnen, dat volbracht hij in zijn eentje. Toen 

hij zijn persoonlijke grote woede de vrije loop liet, bracht die bekende agressie 

zelf de jongeman naar het gevecht, met wonden die de vijanden hem aanbrachten. 

Toch zelf overwinnaar --- van alle kanten door vijandelijke wapens omgeven --- 

wild --- zelf aan zijn manschappen --- nederlaag en zijn leven ---. 

Getrainde filologische ogen hebben patronen van niet altijd feilloze dactylische 

hexameters onderkend.8 In elk geval werd aan het verwoorden van Optatus' leven en 

overlijden bijzondere literaire zorg besteed. Zowel regere (l. 4) als gestare (l. 5) 

hebben een connotatie van 'dragen': door de staf van de centurio te voeren, droeg Ulpius 
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Optatus ook eer en glorie. Mogelijk werd bij decus en honorem ook gedacht aan 

decoraties die de honderdman letterlijk op zijn militaire uitrusting meedroeg. Hij voert 

hier zijn Romeinse naam, maar hij was waarschijnlijk van Afrikaanse afkomst. Traditie 

en faam (l. 6) verwijzen naar zijn nomen Ulpius, dat hij deelde met keizer Trajanus. De 

term iuvenis (l. 2) bewijst dat Ulpius Optatus in de kracht van zijn levensjaren was. De 

verbinding temerata bella (l. 8-9) blijkt verder niet geattesteerd, maar is cruciaal in de 

context van dit artikel (temerare heeft in het Latijn een sterk negatieve betekenis, 'to 

violate/to pollute' volgens LSJ, en dus veel sterker dan temerarius, dat connotaties van 

'toevallig' of 'vermetel' kent). Hoe kan een campagne 'bezoedeld/oneervol' zijn? 

Waarschijnlijk beseften de lezers uit het militaire milieu maar al te goed wat werd 

bedoeld. We kunnen ons risicovolle campagnes tegen rovers of nomaden in 

onherbergzame gebergtes voorstellen, waarbij dorpen, vrouwen en kinderen niet 

werden gespaard. Een soort van oorlogsmisdaden avant la lettre? Opnieuw verrast de 

dichter met een onverwachte woordgroep: totam… dependere iram roept, gesteund 

door een hyperbaton, de idee op van diepliggende persoonlijke frustratie die de vrije 

loop wordt gelaten. Deze razernij wordt vervolgens omschreven als ipse furor die de 

jongeman 'tegemoet brengt' (l. 12: obvius) naar het gevecht (l. 13: pugnae – ik 

interpreteer als datief bij misit). Kruschwitz interpreteert ipse furor pugnae als 'a rage 

of battle', met obvius in de betekenis van 'familiar'. Een dergelijke interpretatie komt 

dicht bij een fenomeen als PTSS: blijkbaar waren mensen vertrouwd met blinde 

razernij die soldaten kon treffen. Ulpius' agressie had iets suïcidaals, dadelijk werd hij 

door de vijanden verwond (l. 14). Hoe de campagne precies verder liep, is niet meteen 

duidelijk, maar over de fatale afloop bestaat geen twijfel. Eerst leek het alsof Ulpius 

Optatus de overwinning zou behalen (l. 14-15), maar dan werd hij omsingeld door 

vijandelijke wapens, afkomstig van een wilde stam (l. 16: gentis… fera). Na zijn dood 

werd hij met dit grafschrift geëerd.  

2.2. Een Pannoniër in Rome 

Eveneens uit de derde eeuw komt het volgende opschrift, dat opnieuw een licht doet 

schijnen over kommer en kwel van het militaire leven. Als Pannoniër (hij was geboren 

in het huidige Hongarije) had de jonge Ulpius Quintianus snel carrière gemaakt in de 

grootstad Rome. Hij was daar ingelijfd bij de prestigieuze eenheid van de keizerlijke 

cavalerie, de equites singulares. Sinds de regering van Septimius Severus werden 

vooral Daciërs en Pannoniërs voor dit korps gerecruteerd. Op prangende wijze 

verwoordt dit opschrift de keerzijde van een succesvolle militaire carrière.9 

Respice praeteriens viator consobrini 1 

pietate parata cum lacrimis statui quan- 

to in munere pos(i)to videtis. Pannonia terra 

creat, tumulat Italia tellus ann(is) XXVI. Ut sibi 
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castris honorem atquireret ipse dolori ma[g]- 5 

no su{b}stentavit tempore longo. Postea cum 

sperans dolorem effugisse nefandam ante 

diem meritum hunc demersit at Styga Pluton. 

Quotsi fata eo sinuissent luce(m) videre 

ista prius triste munus posui<sset> dolori repletus. 10 

Munus inane quidem terra nunc dividit ista 

ossua sub titulo. Potius tu opta viator cum pie- 

tate tua ipso terra(m) leve(m), nobis fortuna(m) beata(m) 

ex qua tu possis obitus bene linquere natos. 

Val(erius) Antoninus et Aur(elius) Victorinus hered(es) 15 

Ulpio Quintiano eq(uiti) sing(ulari) ben(e) mer(enti) posuer(unt). 

 (CIL VI 32808 cf. p. 3385 = CLE 474) 

 

Beste voorbijganger, kijk om. Je zal zien hoe ik met groot respect als neef in 

tranen deze offergave heb gebracht. Pannonia bracht hem voort, Italia begraaft 

hem, 26 jaar oud. Om voor zichzelf eer te vergaren, onderging hij veel pijn en 

lijden gedurende lange tijd. Later, toen hij hoopte die onuitsprekelijke pijn te 

ontvluchten, stuurde Pluto hem naar 

de Styx, voor zijn tijd echt gekomen 

was. Had het Lot hem toegelaten, dan 

zou hij zelf, vol van verdriet, deze 

trieste offergave voor mij hebben 

vervuld. Wat een zinloze offergave: 

nu verdeelt de grond zijn botten die 

onder het opschrift begraven liggen. 

Wenst u, beste voorbijganger, met uw 

vroomheid dat de aarde licht voor 

hem zou zijn, en wens ons een 

gelukkig lot. Zo zal u zelf uw kinderen 

in vrede kunnen achterlaten na uw 

overlijden. Valerius Antoninus en 

Aurelius Victorinus, zijn erfgenamen, 

stelden dit opschrift op voor Ulpius 

Quintianus, eques singularis, die het 

verdiend heeft. 

 

Aan metrische en grammaticale analyse 

van de tekst hebben filologen opnieuw een 

vette kluif. Een hexametrisch patroon speelt duidelijk op de achtergrond, maar de 

CIL VI 32808. Epigraphic Database Roma. 
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=116404 

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=116404
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invulling is verre van feilloos.10 Het wegvallen van de eind -m kan de lezer die er niet 

mee vertrouwd is, voor taalkundige raadsels plaatsen. Regels 1-3 zijn grammaticaal 

hopeloos verward, hoewel de betekenis duidelijk blijft. Verder zijn er verbindingen als 

dolorem… nefandam (l. 7), eo i.p.v. ei (l. 9), sinuissent voor sivissent (l. 9), ipso voor 

ipsi (l. 13), obitus als participium met de actieve betekenis 'bij overlijden/overleden' 

(l. 14). Maar vooral de onverwacht oprechte inhoud verrast. Wat zouden 'pijn en lijden 

gedurende lange tijd' geweest zijn in het geval van een jongeman van 26 jaar oud? Had 

het harde militaire bestaan reeds onuitwisbare sporen nagelaten? De afbeelding boven 

het opschrift laat weinig aan de verbeelding over: een cavalerist, vergezeld van een 

hond, verbrijzelt het lichaam van een gevallen tegenstander. Regels 7-8 suggereren 

sterk dat Ulpius eraan dacht het militaire leven achter zich te laten en ontslag aan te 

vragen. Dan sloeg het noodlot plots toe. In troosteloos verdriet reflecteerden de 

nabestaanden die met hem in Rome verbleven, over het zinloze van een dergelijk 

bestaan. De Pannoniër Ulpius Quintianus overleed ver van huis. Alleen een neef en een 

andere erfgenaam waren dichtbij hem in moeilijke dagen. 

2.3. Deden de (klassieke) Grieken het beter? 

Het commentaar bij de bovenstaande case stories suggereert geenszins dat de mentale 

conditie van soldaten doorheen de geschiedenis onveranderd bleef. De eerste 

historische studies over PTSS, die ontstonden in de context van de voor de Verenigde 

Staten bijzonder traumatizerende Vietnam-oorlog, beklemtonen sterk dat een 

opvoeding doordrenkt van christelijke waarden en moraal de psychologische clash met 

de gruwel van oorlog alleen maar harder maakt. En vooral de kille technologie van 

treffen of getroffen worden op afstand kan bijdragen tot angst en paniek, bedreiging en 

vervreemding.11 

Maar ook binnen de Grieks-Romeinse oudheid bestonden waarschijnlijk aanzienlijke 

verschillen.12 In het klassieke Griekenland keerden soldaten terug naar hun polis, een 

relatief kleine gemeenschap waar begrip en ondersteuning mogelijk aanwezig waren. 

Ook werden deze Griekse soldaten niet geconfronteerd met de bedreigende context van 

vechten in een ver land of een onbekende streek. Oorlog was vaak een zaak van 

campagnes in het geschikte seizoen, waarbij de soldaten nadien naar de eigen regio 

terugkeerden. Uiteraard zijn dit omstandigheden die een wezenlijk verschil kunnen 

maken. Huurlingen (Xenophons leger in de Anabasis), de soldaten van Alexander de 

Grote en de hellenistische legers waren volgens dezelfde redenering evident aan meer 

potentieel traumatiserende factoren blootgesteld.13   

3. Keizer Aurelianus (270-275): 'goede keizer, slechte keizer' 

Wie een oorlogsheld is voor de ene partij, is voor de tegenpartij mogelijk een 

misdadiger. In de heel recente Europese geschiedenis speelde deze kwestie eminent in 
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het Joegoeslaviëtribunaal. 'General Praljak nije ratni zločinac i s prijezirom odbacujem 

vašu presudu' ('Generaal Praljak is geen oorlogsmisdadiger, en ik verwerp uw vonnis 

met misprijzen') waren de laatste woorden van de Bosnische Kroaat Slobodan Praljak 

(1945-2017), die met een theatraal gebaar dodelijk vergif tot zich nam op de laatste 

zitting van het tribunaal. De vergelijkingen met de oudheid, meer bepaald met Socrates 

en de gifbeker, waren niet volledig uit de lucht gegrepen. 

De biografie van keizer Aurelianus (270-275), een keizer die later vergoddelijkt werd 

en in de antieke pers meestal een goede naam genoot, bevat sporen van een denken dat 

minstens bereid is de beide kanten in beschouwing te nemen14: 

Sed in his optimi ipse Augustus, Fl(avius) Vespasianus, Fl(avius) Titus, Cocceius 

Nerva, divus Traianus, divus Hadrianus, Pius et Marcus Antonini, Severus Afer, 

Alexander Mammaeae, divus Claudius et divus Aurelianus. Valerianum, enim, 

cum optimus fuerit, ab omnibus infelicitas separavit. Vides, quaeso, quam pauci 

sint principes boni, ut bene dictum sit a quodam mimico scurra Claudii huius 

temporibus in uno anulo bonos principes posse perscribi atque depingi. 

 (Scriptores Historiae Augustae, Aurelianus, 42.4-5) 

Bij deze goede keizers rekenen we Augustus zelf, Flavius Vespasianus, Flavius 

Titus, Cocceius Nerva, de vergoddelijkte Trajanus, de vergoddelijkte Hadrianus, 

Pius en Marcus – beiden Antonijnen – de Afrikaan Severus, Alexander de zoon 

van Mammaea, de vergoddelijkte Claudius en de vergoddelijkte Aurelianus. Want 

Valerianus is een geval apart door het ongeluk dat hij meemaakte, hoewel hij een 

uitstekende keizer was. Je ziet dus hoe weinig goede keizers er zijn. De uitspraak 

van een nar en mimespeler ten tijde van deze keizer Claudius was dan ook terecht: 

de portretten van goede keizers kunnen in één ring worden gegraveerd en 

geschilderd. 

Et Aurelianum quidem multi neque inter bonos neque inter malos principes 

ponunt, idcirco quod ei clementia, imperatorum dos prima, defuerit. (…) 

Aurelianum magis ducem esse debuisse quam principem. Nam eius nimia 

ferocitas eidem displicebat. 

 (Scriptores Historiae Augustae, Aurelianus, 44.1-2) 

Sommigen rekenen Aurelianus niet bij de goede en niet bij de slechte keizers, 

omdat welwillende genadigheid, de grootste gave van een keizer, hem ontbrak. 

(…) dat Aurelianus eerder legeraanvoerder dan wel keizer moest zijn geweest. 

Zijn excessieve brutaliteit stond hem namelijk niet aan. 
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Opstanden van de 'trouweloze Syriërs' werden door Aurelianus hardhandig onderdrukt. 

In verband met oorlogsgruwel in Syria citeert de biograaf van de Historia Augusta de 

volgende (mogelijk fictieve) brief van Aurelianus over de inwoners van Palmyra die in 

opstand waren gekomen. Zelf laat hij in het midden of de keizerlijke uitspraak nu eerder 

getuigt van 'wreedheid' (crudelitas) dan van 'strengheid' (severitas) (31.4): 

Iam satis Palmyrenorum caesum atque concisum est. Mulieribus non pepercimus, 

infantes occidimus, senes iugulavimus, rusticos interemimus. Cui terras, cui 

urbem deinceps relinquemus? Parcendum est his, qui remanserunt. Credimus 

enim tam paucos tam multorum suppliciis esse correctos. 

 (Scriptores Historiae Augustae, Aurelianus, 31.5-6) 

Er zijn al voldoende inwoners van Palmyra vermoord en in mootjes gehakt. 

Vrouwen hebben we niet gespaard, kleine kinderen hebben we gedood, oude 

mannen de keel overgesneden, boeren uitgeroeid. Aan wie gaan we de gronden 

en de stad nog nalaten? We moeten de overlevenden sparen. Dit kleine aantal 

mensen is, zo denk ik, voldoende tot inkeer gekomen door de terechtstelling van 

zovelen. 

Waar de voorkeur van de biograaf ligt, is duidelijk uit het volgende citaat, waar hij een 

staaltje biedt van de 'vele grootse daden en uitspraken' (multa eius magna et praeclara 

tam facta quam dicta sunt; 22.4) van de vergoddelijkte keizer: 

Nam cum Tyanam venisset eamque obclusam repperisset, iratus dixisse fertur: 

'canem in hoc oppido non relinquam'.  

 (Scriptores Historiae Augustae, Aurelianus, 22.5) 

Want toen hij bij Tyana was aangekomen en de stad gesloten vond, zou hij 

woedend gezegd hebben: 'ik zal geen hond in deze stad levend laten'. 

4. Gregorius van Nyssa (335-395): eindelijk empathie? 

'Over de liefde voor de armen' (De pauperibus amandis) is de titel van een sermoen 

van kerkvader Gregorius van Nyssa. De preek werd uitgesproken in de Vastenperiode, 

tussen 372 en 382 – hoogstwaarschijnlijk tussen 377 en 380 toen de dreiging van de 

Gothen in Asia Minor en Pontus een stroom van vluchtelingen veroorzaakte. 

Gregorius' sermoen is een preek over leprozen, waarbij vaste thema's aan bod komen 

als besmetting, de plicht om hulp te bieden, het verminkte lichaam en de kosmos, en 

algemene principes van christelijke moraal.15 Maar met wat fantasie en 

inlevingsvermogen ziet de hedendaagse lezer schrijnende maar helaas vertrouwde 

situaties van de meest recente vluchtelingencrisis voor zich: 
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Πολλὴν δὲ ἡμῖν ἀφθονίαν τῶν γυμνῶν καὶ τῶν ἀστέγων ὁ νῦν ἤνεγκε χρόνος· 

πλῆθος γὰρ αἰχμαλώτων πρὸς ταῖς θύραις ἑκάστου. Καὶ ὁ ξένος καὶ μετανάστης 

οὐ λείπει καὶ τὴν ζητοῦσαν χεῖρα πανταχοῦ τεταμένην ἔστιν ἰδεῖν. Τούτοις οἶκος 

μὲν ὁ ὕπαιθρος ἀήρ, καταγώγια δὲ στοαὶ καὶ ἄμφοδα καὶ τὰ τῆς ἀγορᾶς 

ἐρημότερα. Κατὰ δὲ τοὺς νυκτικόρακας καὶ τὰς γλαῦκας ταῖς ὀπαῖς 

ἐμφωλεύουσιν. Ἐσθὴς αὐτοῖς τὰ περικεκεντημένα ῥάκια· γεωργία τῶν ἐλεούντων 

ἡ γνώμη· τροφή, ἥτις ἂν ἐκ τοῦ προστυχόντος ἐμπέσῃ· ποτὸν ὡς τοῖς ἀλόγοις αἱ 

κρῆναι· ποτήριον τῶν χειρῶν ἡ κοιλότης· ταμιεῖον ὁ κόλπος καὶ οὗτος ἂν μὴ 

διερρυηκὼς ᾖ, ἀλλὰ στέγων τὰ ἐμβαλλόμενα· τράπεζα ἡ τῶν γονάτων συνέρεισις· 

κλίνη τὸ ἔδαφος· λουτρὸν ποταμὸς ἢ λίμνη, ὃ ὁ θεὸς κοινὸν πᾶσι καὶ 

ἀκατάσκευον ἔδωκεν. Ἀλητικὸς αὐτοῖς ὁ βίος καὶ ἄγριος, οὐ τοιοῦτος ὢν ἐξ 

ἀρχῆς, ἀλλ' ἐκ τῆς συμφορᾶς καὶ τῆς ἀνάγκης γενόμενος. 

(Gregorius van Nyssa, De pauperibus amandis, 1, p. 6-7, ed. Van Heck; PG 46, 

457) 

Op de dag van vandaag zien we een enorm aantal naakte en thuisloze mensen. 

Een menigte oorlogsslachtoffers klopt aan ieders deur. Maar ook vreemdelingen 

en migranten ontbreken niet. Overal kan men hun uitgestrekte, smekende handen 

zien. De openlucht is hun dak. Als schuilplaats hebben ze de zuilengaanderijen, 

steegjes, en verlaten plekjes van de agora. Ze verschuilen zich in gaten van de 

muur, als nachtraven en uilen. Hun kleren zijn versleten vodden. Hun oogst is het 

wijze oordeel van mensen die medelijden kennen. Hun maaltijden zijn wat hun 

toevallig te beurt valt als aalmoes van een voorbijganger. Hun drank zijn de 

waterputten, zoals voor dieren. Hun beker is de holte van hun handen, hun 

voorraadplaats hun zakken, als die tenminste niet gescheurd zijn en kunnen 

bijhouden wat werd gegeven. Ze gebruiken hun knieën als tafel en de grond als 

aanligbed. Als bad gebruiken ze de rivier of een plas, die God ons allen zomaar 

als gemeenschappelijk bezit heeft geschonken. Ze leiden een zwervend en brutaal 

bestaan, niet van bij hun geboorte, maar als gevolg van rampspoed en de 

noodzaak om te vluchten. 

Breekt hier empathie door? En modelleerde het christendom ons denken en onze 

moraal zo dat de verworpen en kansloze medemens eindelijk op respect, medelijden 

en hulp kon rekenen? 

Naast de afbeeldingen op de Zuil van Marcus Aurelius, ongeveer tweehonderd jaar 

tevoren, kan het contrast nauwelijks groter zijn. Daar zien we niet alleen volwassen 

mannen die gevangen worden weggevoerd. Huilende en radeloze vrouwen ondergaan 

hetzelfde lot en worden gescheiden van hun kleine kinderen, die vruchteloos de 

armpjes naar hun mama uitstrekken. Op andere afbeeldingen slepen Romeinse soldaten 

weerloze vrouwen met de haren mee, terwijl gevallen vijanden genadeloos worden 
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vertrappeld. Het is moeilijk in te schatten hoe dergelijke horrorscènes werden 

gepercipieerd door individuele voorbijgangers die de Zuil bezichtigden. Mogelijk was 

er een vorm van identificatie met de slachtoffers, en was het goedkeurend bekijken van 

'oorlogsgruwel-verbeeld-in-steen' niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar toch gaat 

het hier om een courant aanvaarde vorm van propaganda. De keizer kon onmogelijk 

zijn naam en reputatie op het spel zetten met een monument dat publieke 

verontwaardiging zou oproepen. In die zin is de Zuil vooral een weerspiegeling van 

een door en door Romeinse mentaliteit: de wereld behoort aan de heroïsche Romeinse 

overwinnaar, die stabiliteit en recht brengt. Wie zich verzet, krijgt niet meer noch 

minder dan zijn verdiende loon.16 

Wie op zoek gaat naar empathische beschrijvingen van armoede, honger of slavernij, 

vindt in de laat-antieke teksten een veelheid aan bronnen.17 Veel meer dan hun 

voorgangers werkten de christelijke schrijvers deze onderwerpen uit om hun 

ideologische punt te maken. Het zou echter van naïviteit getuigen deze teksten 

uitsluitend te lezen als uitingen van een nieuwe openheid en solidariteit voor allen, over 

de grenzen heen. De radicaliteit van het christendom confronteerde de oude wereld 

steeds weer met ethische dilemma's. In een wereld waar de mens naar Gods evenbeeld 

is geschapen, is slavernij een aanstootgevende schande. Meer dan eens spreekt 

Gregorius van Nyssa zich dan ook expliciet uit tegen het instituut. Maar dit maakte 

hem noch enig andere kerkvader tot abolitionist. Een zekere pragmatiek van het 

dagelijkse leven loste de spanning op.18 Op dezelfde wijze kan men Gregorius hier niet 

Zuil van Marcus Aurelius, scene 20 en scene 69 
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als mensenrechtenactivist avant la lettre beschouwen. Zeker belijdt hij in dit sermoen 

het ideaal van de Barmhartige Samaritaan, maar terzelfdertijd is een sterk 

missionerend / bekerend element in zijn denken aanwezig: wie zich niet tot God keert, 

zal onvermijdelijk omkomen (Lc. 13:3). In zekere zin verenigt Gregorius van Nyssa 

hier beide kanten van de christelijke medaille, zoals men die bij Angela Merkel 

enerzijds en Viktor Orbán anderzijds aantreft. Tot op vandaag beroepen zowel 

Barmhartige Samaritanen als beschermers van Europese waarden zich op hetzelfde 

christendom. In het denkkader van Gregorius was het vanzelfsprekend dat de 'menigte 

oorlogsslachtoffers' (πλῆθος αἰχμαλώτων – waarschijnlijk denkt hij aan gevangenen 

door de Gothen) uit broeders en zusters in Christus bestond. Beweren dat Gregorius 

dezelfde openheid en medelijden aan de dag zou leggen voor wie een heel andere, 

mogelijk zelfs concurrerende godsdienst beleed, zou bepaald anachronistisch zijn. Het 

christendom heeft het westerse denken inderdaad stevig vorm gegeven, ook op het vlak 

van (ideologische tegenstellingen inzake) vluchtelingenproblematiek.19 

5. Besluit  

Op het eerste gezicht verleidt dit artikel met een aanspraak op vanzelfsprekende 

herkenbaarheid. Een opschrift gaf schroomvallig toe dat militaire campagnes soms 

'onbehoorlijk' kunnen zijn, en schetste de drieste en suïcidale agressie van een 

honderdman die maar al te zeer met dit systeem vertrouwd was. Familieleden gaven 

aan hoe een carrière bij de keizerlijke cavalerie in Rome gepaard ging met veel kommer 

en kwel en een veelbelovende 26-jarige ver van huis deed beslissen eervol ontslag te 

vragen. De keizerbiografie van de vergoddelijkte Aurelianus duidde de ambigue status 

van een held, die vanuit een ander perspectief bekeken voor een misdadiger kan 

doorgaan. De pakkende beschrijving van een reddeloze vluchtelingenmassa zette sterk 

in op het slachtofferperspectief en appelleerde aan het medelijden van de lezer op een 

expliciete manier, die in de antieke literatuur en iconografie voorheen onbekend was. 

Bij nader inzien bleken een zorgvuldige analyse van (antieke) terminologie en 

historische context noodzakelijk. Antieke bronnen benoemen fenomenen die wij 

probleemloos als oorlogstrauma en PTTS herkennen, eerder weifelend. Ze ontwikkelen 

geen specifiek vocabularium voor het verschijnsel en gaan er meestal volkomen aan 

voorbij. De eigen omstandigheden van de antieke wereld creëerden wellicht een ander 

psychologisch profiel of op zijn minst een ander verwachtingspatroon. De biograaf van 

Aurelianus keurt de wreedheden van de keizer eerder goed en is niet bereid tot een 

nauwkeurige morele of juridische afweging. Gregorius van Nyssa's empathie wekt 

onze sympathie, hoewel zijn denkkaders niet noodzakelijk de onze zijn. 

De aanname dat we gevoelens en emoties van mensen uit het verleden kunnen 'kennen', 

dat we over culturen en tijdsperiodes heen gelijkenissen delen, veronderstelt 
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onvermijdelijk een soort van 'geloof' in bruggen met het verleden. In het zogenaamde 

social stress model wordt zowel met de universele, ja zelfs biologische reacties van 

mensen (het medische model of het psychologische 'als-dan' model), als met de impact 

van cultuur en samenleving rekening gehouden. Die impact bestaat in de manier 

waarop psychologische reacties worden gepercipieerd, waarbij de ene samenleving, al 

dan niet beïnvloed door belangengroepen of andere preoccupaties, bepaald gedrag als 

problematisch of ziekelijk diagnosticeert, terwijl een andere maatschappij geen 

problemen ziet. Ook kunnen de structuren en het ritme van de ene samenleving 

bepaalde psychische verschijnselen meer uitlokken dan dat in een andere maatschappij 

het geval is. Maar terzelfdertijd houdt dit model wel degelijk rekening met het gegeven 

dat er over de tijden en culturen heen mensen met bijvoorbeeld diep neerslachtige 

aanleg of gevoelens hebben bestaan.20 

Vanuit een mensenrechtenperspectief is met de vaststelling dat men uit de geschiedenis 

lessen kan trekken, alvast niets mis. Als lezers uit de 21ste eeuw worden ook wij geraakt 

door Griekse en Latijnse literatuur over oorlog, daders en slachtoffers, zoals Euripides' 

Trojaanse vrouwen of het tweede boek van Vergilius' Aeneis. Op dezelfde wijze is een 

empathische omgang met de mensen achter de hierboven beschreven case stories 

verantwoord.21 Tegelijkertijd mag deze schijnbaar gemakkelijke herkenning niet leiden 

tot platitudes of moralisme. Nauwkeurige studie van de historische context, met inzet 

van al wat beschikbaar is (voor de oudheidkundige maken materieel bewijsmateriaal 

en sociaalwetenschappelijk onderzoek hier noodzakelijk deel van uit), blijft essentieel 

voor het metier van de historicus. Alleen zo ontdekken we waarom en in hoeverre 

bepaalde omstandigheden steeds weer anders zijn.22 Zo leert aandachtige lectuur dat er 

vaak 'niet staat wat er staat'. Precies deze spanning tussen herkenbaarheid en uniciteit 

maakt (oude) geschiedenis steeds weer spannend.  

 

Christian Laes 
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Noten 

1 Licht gewijzigde versie van mijn lezing op de CNO-studiedag van 24 februari 2018 

(Universiteit Antwerpen, in samenwerking met Kazerne Dossin, Mechelen). Sindsdien sterkte 

het verschijnen van HOLLAND (2019) en TONER (2019) me nog meer in de overtuiging dat war 

crimes voor de oude geschiedenis een thema zijn dat verdient om verder te worden verkend. 

Alle vertalingen van antieke teksten zijn van mijn eigen hand. 

Voor de Kleio-abonnee zijn de Latijnse en Griekse teksten, voorzien van de vertalingen van de 

auteur, ook in een Word-bestand beschikbaar op de Kleio-website. 
2 Het opiniestuk van Van Goethem verscheen in het magazine ZIZO (05/02/2018) en is te lezen 

op https://zizomag.be/opiniestukken/brief-aan-bo. 
3 Uit een schier eindeloze lijst vermeld ik hier slechts: SKINNER (2005) en LAES (2014). Een 

project aan de Noorse universiteit van Oslo, onder leiding van Reidar Aasgaard, bestudeerde 

agency en gevoelswereld van jongeren en kinderen; zie LAES – VUOLANTO (2017). Zelfs 

fenomenen als pestgedrag kunnen worden bestudeerd: zie LAES (2019). 
4 Voor verdere duiding, zie de bijdrage van Korneel Van Lommel in dit nummer. TONER (2019: 

212-243) gaat uitvoerig in op het begrip war crimes. 
5 TONER (2009: 54-91) voor trauma en mentale gezondheid; TONER (2014); TONER (2016); 

CARRIÉ (1989) en CROWLEY (2014) voor het perspectief van soldaten; WINTERLING (2003) 

voor de rehabilitatie van een 'dader'. 
6 'MAPPOLA – Mapping the Poetic Landscape(s) of the Roman Empire' is het ambitieuze en 

veelbelovende project, onder leiding van Peter Kruschwitz, dat voor het eerst de regionale en 

sociale diversificatie van Latijnse poëtische inscripties in kaart wil brengen. Zie 

https://mappola.eu/ (2019). 
7 In mijn analyse en vertaling volg ik grotendeels KRUSCHWITZ (2015b). 
8 In de CLE-editie onderscheidde Bücheler de volgende verzen: Hic situs est quondam iuuenis 

generoso nomine miles / quiq(ue) regens uirgam decus et uirtutis honorem / gestauit, proles 

laudanda propagine longa. / Hi[c] multos domuit strauitq(ue) per hos undiq(ue) montes / 

infandos hostes temerataque bella subiit, / et quid n[on m]ulti poterant iuuene[s], hic semper 

[solus a]gebat. / Cum suam totam nimium depend[ere]t iram, / obuius ipse furo[r] pugnae 

Romanum iuuenem per hostica uulnera misit. / Ipse tam[en] uictor telis undiq(ue) clus[us], / 

[Massylae] gentis nequid fe[ra - - -] / [- - -]renit ipse suis [- - -] cladiq(ue) et uita. Vers 1 volgt 

het patroon van een hexameter, maar heeft een voet te veel; verzen 2 tot en met 8 zijn 

grotendeels hexameters; vers 9 is een foutieve hexameter, terwijl verzen 10 en 11 

hoogstwaarschijnlijk ook bedoeld waren als zesvoeters. 
9 KRUSCHWITZ (2015a). 
10 De verdeling in de CLE-editie: Respice praeteriens, uiator, consobrini pietate parata / cum 

lacrimis statui, quanto in munere posto uidetis./ Pannonia terra creat, tumulat Italia tellus / 

ann(is) XXVI, ut sibi castris honorem acquireret ipse. / Dolori ma[g]no substentauit tempore 

longo. / Postea cum sperans dolorem effugisse nefandam, / ante diem meritum hunc demersit 

at Styga Pluton. / Quotsi fata eo sinuissent luce uidere, / ista prius triste munus posui dolore 

repletus, / Munus inane quidem. Terra nunc diuidit ista / ossua sub titulo potius. Tu opta, uiator, 

/ cum pietate tua ipso terra leue, nobis fortuna beata, / ex qua tu possis obitus bene linquere 

nato. Verzen 6-11 en 13 zijn hexameters, terwijl verzen 1-5 en 12 niet geheel geslaagde 

hexameters zijn. 
11 MELCHIOR (2011). 
12 CROWLEY (2014) gaat uitvoerig in op het dossier van de Griekse soldaten, in een bundel die 

verschillende waardevolle bijdragen over de thematiek bevat. Zie ook GREAVES (2013). 
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13 Voor Clearchus en Xenophons leger, zie TRITLE (2004). HECKEL – MÜLLER – WRIGHTSON 

(2015) biedt hoofdstukken over oorlogswreedheden in het leger van Alexander de Grote en in 

de hellenistische legers. 
14 Voor een genuanceerd overzicht, zie ALLARD (2006) en PAUSCH (2011). 
15 De bijdragen in HOLMAN (2001) belichten zowel socio-culturele als theologische aspecten. 
16 Zowel voor didactische als wetenschappelijke doeleinden is de presentatie 

https://prezi.com/9m3bsxtjah9c/the-depiction-of-violence-against-barbarians-on-triumphal-

mo/ uitstekend. Voor iconografie van kinderen, vrouwen en oorlogsgruwel, zie UZZI (2005). 

Voor literaire bronnen: GACA (2011-2012). 
17 Zie bijvoorbeeld ATKINS – OSBORNE (2006) en HARPER (2011). 
18 KLEIN (2000); KLEIN – KESSLER (2017). 
19 HOLLAND (2019: 501-504). 
20 Het social stress model werd uitgewerkt door TONER (2009: 57-62). Dit model zet zich af 

tegen het anti-psychiatrische model, dat vooral sociale constructies en machtsstructuren in 

verband met psychische aandoeningen in beschouwing neemt. Voor indringende 

beschouwingen over sympathie of eerder empathie met mensen uit het verleden leze men 

HARRIS (2010). 
21 Oudhistorische studies die een lans breken voor een dergelijke omgang: GOLDEN (1988), 

HOPKINS (1993), BRADLEY (1994), HOPKINS (1999). Zie ook het intrigerende essay van 

KIMBALL (1996). Voor het ontkennen van 'vanzelfsprekende' zaken verwijst Kimball geregeld 

naar een uitspraak van William T. Stace: 'As a rule, only very learned and clever men deny 

what is obviously true. Common men have less brains, but more sense.' 
22 Jona Lendering heeft deze gedachten meermaals verwoord in blogs en opiniestukken. Zie 

recent ook LENDERING (2019). 
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