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Anfangs wollt ich fast verzagen, 
Und ich glaubt, ich trüg es nie; 
Und ich hab es doch getragen – 
Aber fragt mich nur nicht, wie? 
 
Heinrich Heine, Buch der Lieder:  
Sämtliche Schriften. Klaus Briegleb ed.  
(München en Wenen 1976) I, blz. 42. 
 
 
“Geschiedschrijving is denken over jezelf 
met de feiten van anderen.”  
 
Maarten Koning, in: J.J. Voskuil, Het 
Bureau IV, blz. 605. 

 

Woord vooraf 
 
 
 
 
 
“In werkelijkheid”, zo oordeelde de romanschrijver Lion Feuchtwanger in zijn dissertatie 
(1907) over Heinrich Heines romanfragment Der Rabbi von Bacherach, “wortelt het 
werk geheel in de persoonlijkheid en het lot van zijn auteur.” Feuchtwangers opmerking 
is echter niet alleen geldig voor Heines roman of überhaupt alleen voor romans, maar ook 
voor de geschiedschrijving.  

Toen ik twintig jaar geleden aan de Rijksuniversiteit Groningen aan mijn studie 
geschiedenis begon, werden de eerstejaars-studenten getracteerd op het hoorcollege 
‘Inleiding in de geschiedenis’ van de historici Wes en Renner. Leitmotiv van het college 
was de opmerking van E.H. Carr in zijn veelgelezen en bij dit college gebruikte 
handboekje What is history?: “Study the historian before you begin to study the facts.” 
Want de historicus is immers, “voor hij geschiedenis begint te schrijven, een product van 
de geschiedenis.” (herdruk 1984, blz. 23 en 40) Een Binsenwahrheit, zonder twijfel, maar 
wel een waarheid die onze docenten terecht in de hoofden van de aankomende historici 
meenden te moeten hameren (en dan ook op het tentamen lieten becommentariëren).  
 De opmerking bleef een Leitmotiv gedurende mijn studie. En het was opnieuw 
een college van prof. Wes, een kernvakwerkcollege over ‘de Oudheid in de historische 
roman’, dat mij definitief op dit spoor bracht. Sindsdien hebben de historische romans en 
de geschiedschrijving van Feuchtwanger en Heine, van Achim von Arnim en Walter 
Scott, van Eduard Meyer en Theodor Mommsen mij gefascineerd en bezig gehouden. 
Deze dissertatie is hiervan het logische resultaat. 

Ook de totstandkoming van deze dissertatie is zodoende nauw verbonden met de 
persoonlijkheid en het lot van de auteur – hoewel dat lot ongetwijfeld minder dramatisch 
was dan dat van de door Feuchtwanger met zoveel sympathie benaderde Heine of dat van 
hemzelf. Het hier geboden manuscript is het resultaat van een onderzoek dat begon als 
een aio-onderzoek naar ‘de representatie van het verleden in de Duitstalige 
oudheidkundige roman van de negentiende eeuw’. Dat was de werktitel, waarmee ik in 
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december 1993 mijn onderzoek als assistent in opleiding begon. Twaalf jaar later wordt 
hier, nadat de oorspronkelijke opzet niet haalbaar bleek, een studie gepresenteerd, waarin 
een aantal wezenlijke aspecten van Theodor Mommsens Römische Geschichte 
geanalyseerd worden. Achteraf bezien lag die keuze wellicht voor de hand: tenslotte 
voert reeds E.H. Carr Mommsens Römische Geschichte op als voorbeeld van de 
onvermijdelijke nauwe band tussen leven en werk van de geschiedschrijver. 
 Op de lange Odyssee die aan de totstandkoming van deze studie voorafging heb 
ik van velerlei zijde hulp en ondersteuning gevonden. Dr. Jo Tollebeek, die de eerste fase 
van het onderzoek als postdoc in Groningen begeleidde, en prof. dr. M.A. Wes hebben de 
wending die het onderzoek nam nadat de oorspronkelijke opzet niet haalbaar bleek steeds 
kritisch en constructief gevolgd. Prof. Wes heeft bovendien het gehele manuscipt 
nauwgezet en grondig gecorrigeerd. Daarnaast ben ik prof. dr. W.E. Krul, prof. mr. dr. J. 
Lokin en dr. W. Keulen zeer erkentelijk voor hun bereidheid eerdere versies van 
verschillende hoofdstukken te lezen en van commentaar te voorzien. Prof. dr. O.M. van 
Nijf tenslotte was bereid de totstandkoming van het proefschrift in de laatste fase te 
begeleiden en op te treden als promotor.  
 Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt doordat de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Groninger Faculteit der Letteren een 
studiereis naar Berlijn en Heidelberg financieel mogelijk hebben gemaakt. Beide 
instellingen zou ik daarvoor mijn hartelijke dank willen uitspreken. 
 Heel plezierig is in al deze jaren de sfeer geweest waarin ik op het Instituut voor 
Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen heb mogen werken. In de eerste fase 
was dat vooral te danken aan mijn lot- en kamergenoten: Susan Aasman, Jeroen Benders, 
Kiene Brillenburg-Wurth, Marcel Broersma, Robbert-Jan Bron, Jan-Hein Furnée, Erik de 
Graaf, Henk de Jong, Eric Jorink, Eelke Muller, Ilja Nieuwland, Michael Riemens, Eric 
Storm en Joost Vermoolen. In de periode na mijn aio-schap heb ik als docent met 
collega’s en studenten steeds in een aangename sfeer kunnen werken. Speciale dank gaat 
daarbij uit naar mijn collega’s en hun medewerkers in de sectie Oude Geschiedenis: Tjark 
Blokzijl, Chris Dickenson, Jan-Willem Drijvers, Wim Jongman, Mark Kleijwegt, Lydia 
Langerwerf, Maaike Leemreize, Onno van Nijf, Marlies Schipperheijn, Ed van der Vliet, 
Marinus Wes en Arjan Zuiderhoek. Christiane Heiser komt mijn grote dank toe voor haar 
bereidheid mijn Duitse samenvatting te controleren en te corrigeren. 

Ook de vele studenten die ik in de afgelopen jaren heb mogen begeleiden hebben 
– ook al zullen zij dat waarschijnlijk niet beseffen – hun bijdrage aan de totstandkoming 
van dit proefschrift geleverd. Dankzij de vaak volle semesters heb ik steeds de 
mogelijkheid en de tijd gevonden afstand te nemen van het onderzoek, waardoor ik het 
zelf weer met enige distantie kritisch kon beschouwen. Dat is het resultaat ongetwijfeld 
ten goede gekomen. Ik hoop dat ik hen op mijn beurt niet alleen goed heb voorbereid op 
de onvermijdelijke tentamens, maar ook iets heb kunnen meegeven van het plezier dat de 
omgang met het verleden en met de geschiedschrijving kan geven.  

Nadrukkelijk wil ik hier ook Kees Bosch en Andrica de Vries danken voor de 
gastvrijheid die zij mij al die weken hebben verleend waarin ik in de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag heb zitten werken.  
 Tenslotte: in de afgelopen twaalf jaren dat ik aan dit onderzoek heb gewerkt is 
mijn lot steeds verbonden geweest met dat van Jilleke. Aan haar is deze studie dan ook 
opgedragen.
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I Inleiding 
 
 
 
 
 
In 1902, één jaar voor zijn overlijden, kreeg Theodor Mommsen (1817-1903) voor zijn 
Römische Geschichte de Nobelprijs voor literatuur. De eerste drie delen, waarin de 
geschiedenis van Rome vanaf zijn ontstaan tot en met de vestiging van Caesars 
monarchie beschreven wordt, verschenen in de jaren 1854-1856 en een vijfde deel, over 
de Romeinse provincies in de keizertijd, in 1885. Het vierde deel, dat de geschiedenis van 
de stad Rome en Italië in de keizertijd had moeten bieden, inclusief de keizervitae, is 
nooit verschenen. 
 De Nobelprijs, in 1901 voor het eerst uitgereikt, had in 1902 nog geenszins de hoge 
status die hij nu heeft.1 Dat blijkt al daaruit dat hij een jaar later niet vermeld werd in de 
uitgebreide persberichten die volgden op Mommsens overlijden.2 Desondanks is het een 
opmerkelijk gegeven dat aan het begin van de twintigste eeuw een geschiedschrijver een 
literaire prijs ontving. Dit was echter niet de eerste keer dat Mommsens Römische 
Geschichte met de schone letteren in verband werd gebracht. De filoloog Friedrich Ritschl, 
die het literatuurhistorische deel van de eerste band in manuscript las, schreef Mommsen al 
dat er voor een grote oplage gezorgd moest worden, “da das Buch ein doppeltes Publikum 
haben wird: das der Gelehrten und Zünftigen, und das der Leihbibliotheken, das einen 
Roman nicht eher aus der Hand zu legen pflegt bis es ihn mit wachsender Spannung 
durchgejagt hat.” En hij voegde hier nadrukkelijk aan toe dat Mommsen dit oordeel in 
favorem moest interpreteren.3 Ritschl was niet de enige die het literaire karakter van de 
Römische Geschichte positief waardeerde. En het was ook niet alleen in de particuliere 
correspondentie dat dit gebeurde. Algemeen-culturele tijdschriften als Die Grenzboten en 
Deutsches Museum publiceerden recensies waarin uitgebreid aandacht werd besteed aan 
het literaire karakter van Mommsens werk.4 
 Maar de Römische Geschichte was ook het resultaat van wetenschappelijk 
onderzoek en bood voor verschillende aspecten van de Romeinse geschiedenis nieuwe 
interpretaties. Ook dat werd in recensies – en niet alleen in de vaktijdschriften – ter kennis 
genomen.5 Een van de meest opvallende aspecten was het vrijwel volledige weglaten van 
de vertellingen over de Romeinse koningstijd in de eerste band. De verhalen in de door 
Niebuhr en anderen als onbetrouwbaar beoordeelde overlevering voor deze periode werden 
door Mommsen als “historische novellen” zonder meer terzijde geschoven. In plaats van 
een navertelling van deze verhalen, zoals Carl Peter deze in zijn Geschichte Roms 

                                                 
1 Heuß, ‘Mommsen als Geschichtsschreiber’, 38. 
2 Mensching, Nugae, 93-94; een uitzondering vormt de door Eduard Meyer geschreven necrologie in de 
Gartenlaube, herdrukt in de eerste editie van zijn Kleine Schriften (Halle 1910) 539-549, niet opgenomen in 
de uitgebreidere tweede editie van 1924. 
3 Friedrich Ritschl aan Mommsen, waarschijnlijk december 1853: Wickert, Mommsen III, 622-23, nr. 29. 
Overigens zwakte Ritschl de vergelijking met een roman na lezing van deel één wat af: “’Wie ein Roman’ 
liest sie sich nun freilich nicht, sondern vor allen Dingen langsam und mit Überlegung.” (ibid. 624, nr. 37). 
4 Deutsches Museum 6 (1856/I) 424-32, 449-60, 729-36; voor de Grenzboten: onder noot 9. 
5 Vgl. de gedetailleerde aanduidingen in LC. 1856, kol. 795-96 (RG. II); LC. 1857, kol. 115 (RG. III). 
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(1853/54) bood, reconstrueerde Mommsen de Italische volksgeschiedenis op basis van de 
recent ontwikkelde vergelijkende taalwetenschap en gaf hij een beschrijving van het vroeg-
Romeinse staatsrecht, gebaseerd op de methodologische uitgangspunten van de Historische 
Rechtsschule en de contemporaine Staatsaltertümer. In dat verband werd het veelal 
betreurd dat Mommsen niet inging op de bronnen en het recente onderzoek en dat hij 
zodoende zijn interpretaties niet expliciet onderbouwde. Zeer positief werd daarentegen 
over het algemeen geoordeeld over Mommsens pogingen in de cultuurhistorische 
hoofdstukken een cultuurgeschiedenis van het antieke Italië te bieden, met name in de sterk 
uitgebreide cultuurhistorische delen in de tweede editie van de eerste band.  

Bij dit alles is te bedenken dat de Römische Geschichte expliciet geschreven was 
voor een breder publiek.6 Het initiatief was gekomen van de uitgevers Karl Reimer en 
Salomon Hirzel van de Weidmannsche Buchhandlung in Leipzig. Het werk maakte deel uit 
van een serie werken die, geschreven door specialisten, bedoeld was de kennis van de 
antieke wereld voor een breder publiek toegankelijk te maken. “Zu solchen Arbeiten ist es 
wahrlich hohe Zeit”, meende Mommsen in een brief aan Wilhelm Henzen, “es ist mehr als 
je nötig die Resultate unsrer Untersuchungen einem größern Kreise vorzulegen um uns 
nicht gänzlich vom Platze verdrängen zu lassen.”7 Het resultaat was een bijzonder leesbaar 
boek dat ook een relatief brede verspreiding vond.  

Maar het was geen jubel alom. Mommsens werk werd ook het mikpunt van hevige 
kritiek. En ook deze richtte zich niet alleen op de wetenschappelijke aspecten, maar ook op 
de met deze wetenschappelijke aspecten verbonden vormgeving van het werk.8 Daarbij 
moesten vooral de modernisering van de antieke geschiedenis en de uitgesproken oordelen 
cum ira et studio, dat wil zeggen het ‘journalistieke’ karakter van Mommsens stijl, de 
Zeitungsstil, het ontgelden. 

De langste (en bovendien zeer lovende) besprekingen kreeg de Römische 
Geschichte in het tijdschrift Die Grenzboten, het toonaangevende tijdschrift van het 
literaire realisme in Duitsland in de jaren 1850 en 1860. De recensent was de 
literatuurcriticus en –historicus Julian Schmidt die bovendien een uitgebreide bespreking 
van Mommsens werk opnam in zijn wijd verbreide Geschichte der deutschen Literatur.9 
Mommsen was in de periode dat hij in Leipzig werkzaam was (1848-1851) met de beide 
eigenaars-redacteuren van het blad, Julian Schmidt en de toneel-, roman- en 
geschiedschrijver Gustav Freytag, in vriendschappelijk contact gekomen. Zij deelden in 
politiek en literair opzicht in hoofdlijnen dezelfde opvattingen. Na Mommsens 
gedwongen vertrek bleef met name met Freytag een sterke vriendschap bestaan.10 
Mommsen leverde een aantal bijdragen aan de Grenzboten en droeg de eerste band van 
het Römisches Staatsrecht (1871) aan Freytag op. Freytag op zijn beurt nam de Römische 

                                                 
6 Vgl. voor het volgende vooral: Wickert, Mommsen III, hoofdstuk 13: ‘Die Römische Geschichte: Entstehung 
und Aufbau’. 
7 Wickert, Mommsen III, 619 nr. 3. 
8 Algemeen: Christ, Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft, 75-8. 
9  Grenzboten 13 (1854/III) 1-12; ibid. 15 (1856/II) 1-19; ibid. 16 (1857/I) 489-97 (n.a.v. de tweede druk 
van de eerste band); daarna volgde ook nog een korte aankondiging van de tweede editie van deel drie: 
ibid. 16 (1857/IV) 119-20; deze recensies waren voorafgegaan door een tamelijk uitgebreide bespreking 
van Mommsens essay Die Schweiz in römischer Zeit, Grenzboten 13 (1854/I) 247-52. Vgl. J. Schmidt, 
Geschichte der deutschen Literatur seit Lessing’s Tod (vijfde editie, 3 banden, Leipzig 1866/67) III, 461-
74. Het vijfde deel besprak Schmidt in de Deutsche Rundschau nr. 44 (1885) 66-80. 
10 Wickert, Mommsen, m.n. IV, 200-202 met de bijbehorende noten op blz. 308-11. 
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Geschichte als inspiratiebron voor zijn historische drama Die Fabier (1859) en verwerkte 
ook verwijzingen naar Mommsen in zijn roman Die verlorene Handschrift (1864).  

Freytag en Schmidt waren ook belangrijke woordvoerders van het nationaal-
liberalisme en van de hiermee nauw verbonden Borussische richting in de 
geschiedschrijving.11 De auteurs die tot deze in de periode na 1848 dominant wordende 
historiografische richting gerekend worden – zoals bijvoorbeeld Johann Gustav Droysen, 
Max Duncker, Heinrich von Sybel en Heinrich von Treitschke – waren voorstanders van 
een nationale eenwording van Duitsland onder leiding van Pruisen en met uitsluiting van 
Oostenrijk. In hun wetenschappelijke werk brachten zij dit programma expliciet tot 
uitdrukking, waarmee zij het vóór 1848 veelvuldig gehuldigde objectiviteitsideaal, dat zij 
belichaamd zagen in het werk van Leopold Ranke, bewust terzijde schoven. Julian 
Schmidts Geschichte der deutschen Literatur (eerste editie onder de titel Geschichte der 
deutschen Nationalliteratur, 1853) en Freytags populaire Bilder aus der deutschen 
Vergangenheit (1859-67) kunnen gezien worden als bijdragen aan deze historiografische 
richting.12 Hetzelfde Borussische programma werd uitgedragen in een deel van de 
contemporaine belletristiek, zoals in Freytags buitengewoon populaire koopmansroman 
Soll und Haben (1855). Deze actieve groep bevriende publicisten is door Hans-Ulrich 
Wehler met een gelukkige uitdrukking getypeerd als “een efficiënte pressiegroep”.13 
Daniel Fulda heeft bovendien overtuigend laten zien dat er na 1848 sprake is geweest van 
een gemeenschappelijke stijl die kenmerkend is voor zowel deze geschiedschrijving als 
voor de romans van Freytag en gelijkgezinde auteurs.14 Mommsens Römische Geschichte 
gold in deze kring als het paradigmatische voorbeeld van deze richting in de 
geschiedschrijving.15 

                                                 
11 Vgl. voor deze historiografische stroming o.a. Hardtwig, ‘Liberalismus und borussianisches 
Geschichtsbild’; Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft, hoofdstuk 5; Jaeger en Rüsen, Geschichte des 
Historismus, 86-92; Wehler, Gesellschaftsgeschichte III, 234 e.v. Vgl. voor de betekenis van deze 
geschiedschrijving voor het nationaal-liberalisme o.a. Langewiesche, Liberalismus, 67 e.v. 
12 Vgl. voor Freytags Bilder en zijn cyclus van historische romans Die Ahnen (1873-1881) in dit verband: 
Fulda, ‘Telling German history’, 199-207. Anders: Tatlock, ‘Realist historiography’, 60. Vgl. voor de 
samenhang van historisch denken en politieke ideologie in het algemeen bij Freytag ook: Bußmann, 
‘Freytag’. 
13 Wehler, Gesellschaftsgeschichte III, 235: “In ein Netzwerk enger persönlicher, beruflicher und 
politischer Beziehungen eingebunden, gewannen sie trotz aller Nuancen im einzelnen die Kompaktheit 
einer effizienten ‘Pressure Group’, die mit intellektueller Passion und politischem Engagement ihrem 
gemeinsamen Leitstern folgte.” Ibid. 1350 wijst Wehler er terecht op dat een “modernes ideologiekritisches 
Kollektivportät […] ein Desiderat” is. Vgl. de sociologische aanzet bij Giesen, Die Intellektuellen, 200 e.v. 
14 Fulda, ‘Nationalliberaler Historismus’. 
15 Julian Schmidt noemde het werk in zijn bespreking van de eerste band “ein epochemachendes Werk” 
(Grenzboten 13 [1854/III] 1). Sybel, ‘Ueber den Stand der neueren deutschen Geschichtschreibung’, 358: 
“Ein Buch wie Mommsen’s römische Geschichte ist kein vollendetes Kunstwerk, aber es enthält eine 
Tendenz, welche mit lebenerfüllter Kraft, mit dem Eifer frischen Werdens und der Klarheit eines 
unwiderruflichen Entschlusses das Ideal einer großen Classicität in das Auge gefaßt hat.” Treitschke 
karakteriseerde de Römische Geschichte in een brief aan zijn vader (mei 1856) als “ein noch nicht 
vollendetes Buch, das ich unbedingt für das beste Geschichtswerk in deutscher Sprache halte.” (Treitschke, 
Briefe I, nr. 151, blz. 362) Vgl. Briefe II, 311; II, 390 (1865): “das genialste Geschichtswerk des 19. 
Jahrhunderts”. De Römische Geschichte lijkt Treitschke zelfs geïnspireerd te hebben een drama ‘Hannibal’ 
te schrijven, een plan waar uiteindelijk niets van terecht is gekomen: Briefe I, 299-300 en 314; vgl. ibid. II, 
311 zijn lof op Mommsens beschrijving van Hannibal. Droysen was overigens negatiever; vgl. bijv. zijn  
brief aan Wilhelm Arendt, 20 maart 1857: Briefwechsel II, nr. 883, blz. 442 (Wickert, Mommsen III, 646, 
nr.131). 
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De door de contemporaine politiek beïnvloede aspecten van de Römische 
Geschichte zijn in de bestaande literatuur reeds herhaaldelijk behandeld. Daarbij wordt 
vaak eenzijdig de nadruk gelegd op dit politieke aspect.16 Het werk werd en wordt dan 
ook dikwijls als een politiek pamflet beschouwd dat geen enkele wetenschappelijke 
relevantie heeft (gehad). Ik zal echter de these verdedigen dat de opzet van de Römische 
Geschichte niet alleen bepaald wordt door de politieke opvattingen van de auteur, maar 
ook – en sterker dan in de literatuur over de Römische Geschichte tot dusverre naar voren 
komt – door de methodologische uitgangspunten en de resultaten van het oudhistorisch 
onderzoek, waaraan Mommsen tenslotte een belangrijke bijdrage geleverd heeft. Met 
behulp van deze methodologische inzichten historiseerde Mommsen de Romeinse 
geschiedenis. Dat wil zeggen dat hij de Romeinse geschiedenis niet in de eerste plaats 
met de moderne wereld en met de moderne politieke ontwikkelingen identificeerde, maar 
juist een aantal cruciale verschillen tussen de antiek-Romeinse en de moderne beschaving 
en instellingen aan de basis van zijn interpretaties stelde. Het bijzondere karakter van de 
Römische Geschichte is vooral ook te danken aan de spanning tussen deze historiserende 
uitgangspunten en de moderniserende stijl van het werk.  
 
Vraagstelling en opzet 
 
In de hier volgende studie wordt een analyse geboden van Mommsens Römische 
Geschichte. Centraal staan de conceptuele uitgangspunten met behulp waarvan 
Mommsen zijn vertelling structureerde, de hoofdlijnen van zijn interpretatieve kader. 
Daarbij wordt steeds geprobeerd deze te analyseren zowel in de context van de 
methodologie en de resultaten van de verschillende altertumswissenschaftliche 
disciplines, bij de ontwikkeling waarvan Mommsen zelf betrokken was – de 
rechtswetenschap, de filologie en de epigrafiek – als in de context van Mommsens 
liberale ideologie. Om dat laatste mogelijk te maken worden toonaangevende nationaal-
liberale publicaties in de analyse betrokken – het  tijdschrift Die Grenzboten en Gustav 
Freytags roman Soll und Haben evenzeer als Rochau’s Grundsätze der Realpolitik en het 
werk van gelijkgezinde geschiedschrijvers als Droysen, Sybel en Treitschke. Om de 
wetenschapsimmanente elementen van Mommsens interpretatieve kader te kunnen 
analyseren wordt een aantal van zijn wetenschappelijke werken – in de eerste plaats het 
Römisches Staatsrecht, maar ook een aantal van zijn epigrafisch-filologische studies – in 
de analyse betrokken.  

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken heeft deze studie de volgende 
opzet. In hoofdstuk twee zal ik een korte schets geven van Mommsens leven. Deze is 
geïntegreerd in een analyse van Mommsens politieke standpunten, die besproken worden 
in relatie met het liberale politieke programma dat in de Grenzboten verkondigd werd. 
Daarbij zal ik een anoniem pamflet uit 1849 betrekken dat van Mommsens hand is, maar 
dat tot dusverre niet aan Mommsen werd toegeschreven. In hoofdstuk drie geef ik 
vervolgens een korte karakteristiek van de Römische Geschichte. Ik zal hier de 
uitgangspunten van mijn interpretatie nader toelichten en deze positioneren tegenover de 
bestaande literatuur over Mommsen.  
                                                 
16 Zo bijv. door Iggers, Deutsche Geschichtwissenschaft, 160-61 en passim, maar ook, in navolging van 
Sybel, door Fulda, ‘Nationalliberaler Historismus’, 179-81. De beste studie op dit terrein is nog altijd 
Wucher, Mommsen. 
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In hoofdstuk vier zal ik aan de hand van geschiedtheoretische stellingnames van Johann 
Gustav Droysen en Heinrich von Sybel een centraal begrip bespreken van de liberale 
denkstijl in het algemeen en van de Borussische geschiedschrijving in het bijzonder, 
namelijk het concept van de Sittlichkeit. Vervolgens zal ik dan ingaan op de relevantie 
van dit concept voor de analyse van Mommsens Römische Geschichte. Met behulp van 
het concept van de Sittlichkeit werd niet alleen het belang van thema’s als de familie, de 
natie en de (nationale) staat vastgesteld, maar kregen deze thema’s ook een ethische 
betekenis die het voor de geschiedschrijver mogelijk en noodzakelijk maakte oordelen uit 
te spreken over historische personen en situaties. In de daarop volgende hoofdstukken 
wordt dan een aantal centrale thema’s van de Römische Geschichte besproken die steeds 
met het centrale concept van de Sittlichkeit verbonden zijn.  

In hoofdstuk vijf zal de systematiek van het Romeinse staatsrecht besproken 
worden, zoals Mommsen deze in de vijf (deel)banden van zijn Römisches Staatsrecht 
(1871-1888) heeft gepresenteerd. Vervolgens zal ik proberen aannemelijk te maken dat 
dit systeem ook aan de eerder verschenen delen van de Römische Geschichte ten 
grondslag ligt en van fundamenteel belang is voor een goed begrip van de structuur van 
dit werk. Met behulp van de Romeins-staatsrechtelijke systematiek historiseerde 
Mommsen de politieke geschiedenis van Rome, omdat deze op een staatsrechtelijke basis 
werd gesteld die op essentiële punten afweek van de moderne Europese staatkundige 
ontwikkeling. Daarmee verviel ook definitief de voorbeeldfunctie die lange tijd aan de 
Romeinse republiek was toegeschreven en die deze in het midden van de negentiende 
eeuw (in ieder geval ten dele) nog had. 

Mommsens interpretatie van de politieke geschiedenis van Rome is het thema van 
hoofdstuk zes. Hierin zal ik enerzijds, in aansluiting op het voorafgaande hoofdstuk, 
betogen dat het een fundamenteel kenmerk is van de Römische Geschichte, dat ook de 
Romeinse maatschappij in haar historische individualiteit wordt geanalyseerd. Het inzicht 
dat de Romeinse samenleving een slavenhoudersmaatschappij was en Rome een 
‘consumptiestad’ werd door Mommsen gebruikt om ook dit aspect van de Romeinse 
geschiedenis te historiseren. Anderzijds echter beoordeelde Mommsen het Romeinse 
verleden mede aan de hand van het vroeg-liberale ideaal van de klassenloze 
burgergemeenschap en van het voor het liberale denken van de Nachmärz cruciale 
concept van de Realpolitik. Ik zal daarom kort ingaan op het eerste deel van August 
Ludwig von Rochau’s Grundsätze der Realpolitik (1853), een boek dat weliswaar niet 
zozeer nieuwe politieke principes lanceerde, maar als één van de toonaangevende 
publicaties van het nationaal-liberalisme wijd verbreide liberale gedachten op 
paradigmatische wijze verwoordde. 

In hoofdstuk zeven staat de geschiedenis van de Romeinse expansie in Italië 
centraal. Ik zal hierin betogen dat Mommsen deze geschiedenis geenszins, zoals vaak 
beweerd wordt, heeft geschreven als voorbeeld voor het contemporaine Duitsland, en dat 
Rome niet gepresenteerd wordt als exemplum voor Pruisen. Weliswaar interpreteerde 
Mommsen de eenwording van Italië door Rome als de vorming van een nationale staat, 
maar hij zag het nationale bewustzijn in deze staat als het resultaat van de politieke 
vereniging en niet, zoals in Duitsland, als de basis van het politieke eenwordingsproces.  

In het achtste hoofdstuk staat dan het ontstaan van het buiten-Italische rijk 
centraal. Het rijk dat door de Romeinse expansie was ontstaan beschermde en verbreidde 
volgens Mommsen de Griekse cultuur, waardoor deze de basis kon vormen voor de 
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moderne Europese beschaving. Ik zal in mijn analyse proberen te laten zien dat 
Mommsens interpretatie van het Romeinse imperialisme nauw verwant is met 
contemporaine liberale ideeën met betrekking tot de Europese expansie en met name de 
rol van de Duitsers in Centraal- en Oost-Europa sinds de middeleeuwse Ostkolonisation. 
Om dat aannemelijk te maken zal ik nader ingaan op de duidingen van de Ostkolonisation 
door Freytag en Treitschke.  

Aansluitend zal in hoofdstuk negen ingegaan worden op het vijfde deel van de 
Römische Geschichte, dat de Romeinse provincies in de keizertijd behandelt. Ik zal hier 
betogen dat deze band, in tegenstelling tot de gangbare mening in de literatuur over 
Mommsen en ondanks de verschillende opzet, inhoudelijk nauw aansluit bij de oudere 
banden. De verbreiding van de Grieks-Romeinse cultuur, die een centraal element vormt 
in Mommsens interpretatie van de Romeinse expansie in de eerste drie delen, neemt in 
deze vijfde band opnieuw een belangrijke plaats in. 

In hoofdstuk tien tenslotte komt Mommsens interpretatie van het antieke 
jodendom aan bod, zowel de representatie in de eerste drie delen van de Römische 
Geschichte, als het uitgebreide hoofdstuk in deel vijf over Judea en de diaspora in de 
keizertijd. Centraal in de analyse staat de relatie tussen Mommsens representatie en het 
contemporaine debat over het zogenaamde ‘jodenvraagstuk’. Daartoe zal ook uitgebreid 
ingegaan worden op de Berliner Antisemitismusstreit van 1879/80, waarin Mommsen als 
publicist een belangrijke rol heeft gespeeld. 
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II Mommsen en het nationaal-liberalisme  
 
 
 
 
 
1 Die Grenzboten 
 
Die Grenzboten werden in 1841 door de journalist Ignaz Kuranda opgericht in Brussel.1 De 
gematigde Oostenrijkse liberaal Kuranda streefde naar een burgerlijk internationalisme, 
waarbij Die Grenzboten een bemiddelende rol zouden moeten spelen tussen met name het 
voorbeeldig liberaal geachte België en de Duitse staten. Maar omdat het moeilijk bleek om 
vanuit Brussel feeling te houden met de situatie in Duitsland en vooral ook vanwege 
moeilijkheden met de censuur, verschenen Die Grenzboten vanaf juli 1842 vanuit Leipzig, 
het centrum van de Duitse boekhandel en gezegend met een relatief milde censuur. Vanaf 
dit moment richtte het blad zich vooral op Oostenrijk en propageerde het een groot-Duits 
nationaal-liberaal programma. Politiek richtte het blad zich daarom tegen Metternich en het 
wekt dan ook geen verwondering dat het in Oostenrijk spoedig verboden werd. Hoewel 
politiek gematigd liberaal, wist Kuranda vele vertegenwoordigers van de radicaal-literaire 
oppositie (zoals Gutzkow, Heine, Laube en Prutz) tot medewerking te bewegen. Het 
literaire programma dat Die Grenzboten verkondigden lag dan ook op één lijn met dat van 
het Jonge Duitsland. 

In februari 1847 riep Frederik Willem IV de Verenigde Landdag voor Pruisen 
samen. Julian Schmidt, op dat moment als leraar in Berlijn werkzaam, berichtte in een serie 
brieven over de gebeurtenissen in de Pruisische hoofdstad. In de loop van het voorjaar 
kwam hij naar Leipzig waar hij spoedig een onmisbare medewerker van de Grenzboten 
werd. Hij verkeerde in de Jong-Hegeliaanse kring rond Arnold Ruge en leerde Gustav 
Freytag kennen, met wie hij in 1848 gezamenlijk de leiding van de Grenzboten overnam 
van de naar Oostenrijk teruggekeerde Kuranda. Hiermee ging een belangrijke verandering 
van het redactionele beleid gepaard.2 Anders dan Kuranda waren Schmidt en Freytag 
vooral op Pruisen georiënteerd. En ook het literaire programma dat de beide heren voor 
ogen stond, was geheel verschillend van de tot dan toe gevolgde lijn. Schmidt was al in 
1847 begonnen met zijn kruistocht tegen de jong-Duitse en de romantische literatuur, en 
deze lijn zette hij samen met Freytag tot in de jaren 1860 voort. Zo ontwikkelden zij Die 
Grenzboten tot het belangrijkste programmatische tijdschrift van het Duitse realisme. In 
1861 verliet Schmidt de redactie, nadat vooral op politiek terrein de meningen te ver uiteen 
waren gegaan. Freytag bleef tot 1871 de redactie voeren, totdat een conflict met de uitgever 
over religieuze vragen ook hem noopte het blad te verlaten. 

                                                 
1 Voor het volgende: ‘Fünfzig Jahre!’, Grenzboten 50 (1891/IV) 1-55; Neuber, ‘Das literarische 
Programm’; Obenaus, Literarische und politische Zeitschriften 1848-1880, 38-43. 
2 Voor het volgende, behalve de in de vorige noot genoemde literatuur: Gustav Freytag, ‘Julian Schmidt bei 
den Grenzboten’; idem, Erinnerungen, 153 e.v. Vgl. de latere afrekeningen met Kuranda: Julian Schmidt, 
‘Offene Briefe. IV: An Ignaz Kuranda in Wien’, Grenzboten 7 (1848/IV) 41-57 en idem, ‘Wiener 
Zeitungen und Zeitungshelden. III: Herr Kuranda und die Ostdeutsche Post’, Grenzboten 9 (1850/I) 173-
76. 
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Het programma van Die Grenzboten in de revolutie 1848/49 
 
Na hun overname van de Grenzboten op 1 juli 1848 kondigden de nieuwe eindredacteuren, 
Julian Schmidt en Gustav Freytag, aan het begin van het derde kwartaal “een nieuwe fase” 
aan in het bestaan van het blad.3 De revolutie had een nieuw literair tijdperk geopend, 
waarin voor een van de wereld afgewende romantische literatuur geen plaats meer was. Dit 
anti-romantische standpunt was niet nieuw. Reeds in het voorafgaande jaar had Schmidt in 
de Grenzboten de aanval op de romantiek geopend. Maar nu werd deze in direct verband 
gebracht met de politieke gebeurtenissen; de door Gervinus in zijn Geschichte der 
deutschen Literatur geëiste aflossing van de Kunstperiode door een door de politiek 
beheerste fase leek aangebroken. In de politiek stond het blad aan de kant van de 
“demokratisch-conservativen Partei”. ‘Democratisch’ was het blad tegenover de 
regeringen, in die zin dat het zich conform het liberale programma richtte tegen eventuele 
autocratische tendenzen van de regeringen – en niet in de laatste plaats van een centrale 
nationaal-Duitse regering – en daarom zelfbestuur eiste voor gemeenten en andere lokale 
eenheden, inclusief de bestaande staten. Daarentegen dacht het tegenover “de 
wispelturigheid en het onverstand van de massa de aristocratie van de Bildung en het recht” 
te vertegenwoordigen.4 Hiermee zijn centrale elementen van de liberale denkstijl, zoals 
deze in de contemporaine publicistiek tot uitdrukking kwam, kort omschreven. In dit 
opzicht is bovendien in hoofdlijnen steeds een met de Deutsche Zeitung vergelijkbare 
tendens te bespeuren, zoals ook uit de herhaaldelijke positieve stellingnames ten aanzien 
van dit toonaangevende liberale dagblad blijkt.5 

Opmerkelijk in dit programma is het ontbreken van de nationale eenheid, in welke 
vorm deze ook tot stand zou moeten komen. Dat is geen toeval. Schmidt had de revolutie in 
eerste instantie met instemming begroet, maar vooral als voorbode van constitutionele 
hervormingen in de individuele staten, met name in Pruisen. De nationale eenwording was 
daarentegen voor hem van secundair belang. Centraal in het nationaal-Duitse standpunt van 
de Grenzboten stond de gedachte dat de verschillende Duitse ‘stammen’ door een 
toenemende verwevenheid in communicatie (met name door de spoorwegen), cultuur 
(bijvoorbeeld door geleerdencongressen) en vooral de economie (in de vorm van de in 
1834 op Pruisisch initiatief opgerichte Zollverein) geleidelijk naar elkaar toe zouden 
groeien. De beide Stockpreußen richtten zich in dat verband nadrukkelijk tegen de veel 

                                                 
3 ‘An den Lesern der Grenzboten’, Grenzboten 7 (1848/III) 1-4. De meeste artikelen verschenen anoniem 
of ondertekend met een symbool. Artikelen van Freytag zijn geïdentificeerd aan de hand van zijn 
nalatenschap (vgl. de lijst in: Freytag, Vermischte Aufsätze II, 422 e.v.). Op basis van stilistische en 
inhoudelijke overeenkomsten mag aangenomen worden dat artikelen ondertekend met � door Freytag, met 
†† door Schmidt  geschreven (of bewerkt) zijn. 
4 ‘An den Lesern’, 3: “Das politische Glaubensbekenntniß der Grenzboten wird aus den Blättern jedes 
Heftes zu lesen sein. Sie werden den Regierungen gegenüber entschiedene Demokraten sein, gegen die 
Launen und den Unverstand der Masse die Aristokratie der Bildung und des Rechts vertreten.” Ibid. ook de 
formulering van de “demokratisch-conservativen Partei”. 
5 Bijv. anon., ‘Die “deutsche Zeitung” und ihre Gegner’, Grenzboten 7 (1848/I) 144-46; ibid. (1848/III) 
412-13; ibid. 8 (1849/III) 249 etc. Vgl. over de Deutsche Zeitung en haar betekenis: Hirschhausen, 
Liberalismus und Nation. Manfred Kittel (‘Abschied vom Völkerfrühling?’) heeft echter onlangs door een 
analyse van de nationaal- en buitenlandspolitieke houding van verschillende regionale Zuidwest-Duitse 
kranten laten zien, dat het spectrum van de liberale meningsvorming breder was dan dat van deze landelijke  
bladen. 
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geuite gedachte dat Pruisen in het eenwordingsproces in zijn provincies opgebroken zou 
moeten worden, waarna deze provincies op hun beurt in het grotere verenigde Duitsland op 
zouden moeten gaan.6 Zij stonden in eerste instantie dan ook zeer wantrouwig tegenover 
het nationale parlement in Frankfurt met zijn revolutionaire basis.7  

Deze houding veranderde nadat het Vorparlament de eis van de radicalen 
afgewezen had zichzelf tot constituante te verklaren. Nu accepteerden ook de Grenzboten 
in principe de stelling dat de bestaande staten zouden moeten verdwijnen en op zouden 
moeten gaan in een nieuwe bondsstaat.8 Tegelijkertijd echter bleven zij waarschuwen tegen 
een overwicht van een centralistische, en dat wil zeggen dictatoriale macht. Schmidt en 
Freytag zagen in de bestaande staten, en met name in Pruisen, de garanten van de wettelijke 
orde. Vandaar dat zij in eerste instantie inzetten op een hervorming van de bestaande 
Bundesrat, de vertegenwoordiging van de Duitse staten in Frankfurt, en niet in de eerste 
plaats op een nationaal-Duits parlement.9 In de discussie over de nationaal-Duitse 
constitutie in het voorjaar van 1848 stelde Julian Schmidt dan ook consequent voor de 
afgevaardigden van het nationale parlement door de parlementen van de 38 staten te laten 
kiezen.10 Pas na de keuze van aartshertog Johann tot Reichsverweser in de zomer van 1848 
kozen de Grenzboten duidelijk voor het Frankfurter centrale parlementaire gezag, zij het 
dat deze keuze voor een belangrijk deel ingegeven werd door de onzekerheid over de 
politieke situatie in Pruisen en Oostenrijk.11 Met name de situatie in Pruisen, waar de 
Märzregierung steeds meer in de knel kwam tussen een zich organiserende conservatief-
aristocratische partij, die sterke banden met het hof onderhield, en een parlement dat qua 
samenstelling radicaler was dan het parlement in Frankfurt, leidde tot een snel positiever 
wordende visie op de Paulskirche, waar het gematigde liberale centrum domineerde.12 In 
het najaar van 1848 gaf Schmidt dan ook toe:  
 
                                                 
6 Bijv. J.S., ‘Eine Fahrt nach Frankfurt’, II, Grenzboten 7 (1848/II) 241-55, aldaar blz. 245. 
7 Bijv. Julian Schmidt, ‘Berlins neue Physiognomie’ II, Grenzboten 7 (1848/II) 7-22, aldaar 15-16, waar het 
parlement als een Redeübungsverein wordt afgedaan. Vgl. de terugblik: J.S., ‘Ein Votum über die 
Reaction’, Grenzboten 7 (1848/IV) 249-57, aldaar blz. 255. 
8 Bijv. Julian Schmidt, ‘Die Revolution und der Bundestag’, Grenzboten 7 (1848/II) 37-39. 
9 Julian Schmidt, ‘Die Revolution und der Bundestag’, Grenzboten 7 (1848/II) 37-39, aldaar blz. 38: “Die 
Initiative bei der neuen Verfassung kann, rechtlich, kein anderer haben, als die constitutionellen Vertreter 
der 38 deutschen Staaten, in denen bisher allein die Souveränität ruhte: die Fürsten, das heißt ihre nach der 
Majorität der Landstände bestimmten und allein verantwortlichen Minister. […] Man mißverstehe mich 
nicht: ich schließe mich vollständig der Ansicht mehrerer deutschen Fürsten an, daß diese Staaten aufgelöst 
werden sollen, daß sie ‘aufgehn’ sollen in den deutschen Bundesstaat; möge Preußen, möge Baiern, Baden 
u.s.w. u.s.w. zusammenstürzen zu Gunsten Deutschlands – es wird mir vielleicht wehe thun um meines 
bisherigen Vaterlandes willen, aber fort damit, wenn ein besseres daraus hervorgeht! –  aber noch sind 
diese Staaten nicht aufgelöst, noch sind sie die einzigen Träger der deutschen Nationalität, und jeder 
Versuch, mit Umgehung derselben den neuen deutschen Staat zu constituiren, ist eine Usurpation, und 
führt zur Anarchie!” (cursivering in origineel). 
10 Julian Schmidt, ‘Zur deutschen Verfassungsfrage’, Grenzboten 7 (1848/II) 235-37. 
11 ††, ‘Vom Reich’, Grenzboten 7 (1848/III) 87-92, aldaar blz. 87: “Wenn für den Augenblick die 
Regentschaft sich bewährt, so ist das Uebergewicht der Centralgewalt über die einzelnen Staaten 
entschieden – ein Uebergewicht, gegen welches ich sonst im Interesse der natürlichen politischen 
Entwickelung Protest einlegen möchte, das ich aber, wie die Sachen jetzt stehen bei der gänzlichen 
Auflösung der beiden Hauptstaaten, als letzte Hoffnung für Deutschland nur freudig begrüßen kann.” Vgl. 
ook reeds ‘An den Lesern der Grenzboten’, Grenzboten 7 (1848/III) 3. 
12 Vgl. voor de algehele ontwikkeling: Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, 632-33; voor het 
parlement in Berlijn: ibid. 647. 
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“Wir waren früher der Ansicht, daß die organische Entwickelung der einzelnen Staaten eine 
gesündere und größere Lebensfähigkeit haben würde, auch unter den neuen 
demokratischen Formen, als die künstliche und zunächst doch nur mechanischen 
Zusammensetzung des Reichs, das ohne allen Boden zu sein schien. Wir haben in dieser 
Voraussetzung überall die augenscheinliche Neigung der östreichischen und Preußischen 
[sic] Regierung, zu temporisiren, abzuwarten, was aus dem neuen Bau würde, ehe man den 
alten aufgebe, aus allen Kräften unterstützt. Die wirkliche Entwickelung hat uns – 
wenigstens was Preußen betrifft – vom Gegentheil überzeugt.”13 

 
Steeds weer klinkt er echter twijfel door, of de weg via de Zollverein, de weg van de 
eenwording ‘van onderen’, door de burgerij en door het geleidelijke eenwordingsproces 
van economie, verkeer en cultuur uiteindelijk niet de meest doelmatige en efficiënte vorm 
van nationale eenwording was geweest.14 Deze twijfels uitten zich onder andere ook in een 
regelmatig herhaalde scherpe afwijzing van een Kyffhäuser-romantiek, die in de nieuwe 
nationale staat het middeleeuwse Duitse keizerrijk wilde laten herleven. De Grenzboten 
richtten zich zodoende ook tegen de invoering van de keizertitel voor een eventueel te 
kiezen nationaal staatshoofd.15 Om vergelijkbare redenen protesteerde Freytag nog bij de 
vestiging van het Duitse Rijk in 1870/71 tegen de keizertitel. Toch ondersteunden de 
Grenzboten de beslissing van de Paulskirche van maart 1849 Frederik Willem IV van 
Pruisen de Duitse keizerkroon aan te bieden om op die manier de Duitse eenheid onder 
Pruisische leiding tot stand te brengen: 
 

“Auf  Seite des Particularismus ist jetzt nichts als die äußerliche, zufällige Gewalt; die alte 
Zeit in der Fülle ihrer entwicklungsunfähigen Verwirrung. Auf der Seite des Parlaments ist 
alle Lebenskraft, ist die einzige Möglichkeit der gesetzlichen Freiheit. Uns ist die Krone nur 
das Symbol einer kräftigen, unerschütterlichen Staatseinheit und insofern bleiben wir 
monarchistisch, auch wenn wir gegen die Krone sind. Die zufällige Stimmung einer 
Individualität darf nicht mehr über das Schicksal einer Nation entscheiden. In diesem 
Conflict also stehn wir zu der Partei, welcher die Zukunft der Nation in sich trägt, wir stehn 
zum Parlament.”16 

 

                                                 
13 †† , ‘Vom Reich’, V, Grenzboten 7 (1848/III) 386-88, aldaar blz. 387-88. 
14 Bijv. � , ‘Preußens Stellung zu Frankfurt. Ein Sendschreiben an den preußischen Minister Herrn 
Hansemann’, Grenzboten 7 (1848/III) 181-89, aldaar blz. 183: “Das ruhige Fortgehen auf dem Wege, der 
seit Gründung des Zollvereins eingeschlagen war, hätte Deutschland allmälig [sic] in einen Staatenbund 
verwandelt, dessen Präsident der König von Preußen war…” en Freytag vraagt zich dan af “ob dieser 
nähere Weg durch die Paulskirche nicht in Wirklichkeit ein Umweg sei…” Vgl. Julian Schmidt, ‘Offene 
Briefe. IV: An Ignaz Kuranda in Wien’, Grenzboten 7 (1848/IV) 41-57, aldaar blz. 53. 
15 Vgl. bijv. †† , ‘Die modernen Ghibellinen’, Grenzboten 8 (1849/I) 161-69, waar deze ‘romantische’ 
gedachte met de verworpen romantische literatuur verbonden wordt. 
16 †† , ‘Preußische Briefe’ XI: ‘Für den König oder für das Parlament’, Grenzboten 8 (1849/II) 187-96, blz. 
196. Ibidem, 188 had Schmidt de geleidelijke koerswijziging van de Grenzboten aangeduid: “Wir müssen 
gestehn, daß auch bei uns das spezifisch preußische Gefühl das spezifisch Deutsche überwog. Wo wir um 
uns blickten, sahen wir Trophäen einer ruhmvollen Geschichte, in unserm eigensten Leben eine Bildung 
und Anlage, die nur des höhern Aufschwungs bedurfte, um ein vernünftiges Staatswesen hervorzubringen. 
Deutschland war für uns eine Idee der Zukunft, die sich wesentlich an unsere Geschichte anknüpfte. Wenn 
wir vom Aufgehen Preußens in Deutschland hörten, so konnten wir das immer nur so verstehen, daß der im 
preußischen Staat wenigstens im Keim vorhandene lebensvolle politische Organismus die Kräfte des 
übrigen Deutschlands in sich absorbiren und sie zu einem blühenden und fruchtbaren Ganzen vereinigen 
müsse.” 
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Van groot belang bij deze toenemende nadruk op het nationale element was de groeiende 
angst voor de anarchie, voor de macht van de straat, die door de Demokraten gebruikt zou 
worden om een ‘rode republiek’ te stichten of een dictatuur naar voorbeeld van Robespierre 
en de Jacobijnen.17 In het voorjaar van 1848 oordeelden de Grenzboten nog bijzonder 
positief, ja lyrisch over de volksopstand.18 Toch bestond er van begin af aan groot 
wantrouwen. De massa leefde politiek van “frases” en het was de taak van de “intelligente 
pers” het volk aufzuklären.19 Spoedig zagen de liberalen zich bekneld tussen de ‘anarchie’ 
van de Pöbel enerzijds en de dreigende militaire reactie en dictatuur anderzijds, waarbij het 
straatoproer in Frankfurt in september 1848 en de gewapende opstand in mei 1849 
belangrijke cesuren vormden. De uitweg zochten zij in de verrechtelijking van de revolutie, 
de terugkeer tot een juridisch gefixeerde orde. En omdat zij deze niet tot stand zagen 
komen in Pruisen of Oostenrijk kozen zij voor het door het gematigde liberalisme 
gedomineerde Frankfurter parlement als “der Sammelplatz der größten Intelligenz in 
Deutschland…”20 Alleen dit parlement kon de noodzakelijke verzoening, de noodzakelijk 
geachte “harmonie” van de verschillende maatschappelijke krachten tot stand brengen. De 
“permanente burgeroorlog”, die het gevolg moest zijn van de op de spits gedreven 
klassenstrijd tussen burgerij en Pöbel, zou daarentegen iedere staat en daarmee iedere 
wettelijke orde en burgerlijke samenleving onmogelijk maken.21 

Daarbij ontwikkelden de Grenzboten een ‘realistische’ interpretatie van de op te 
richten nationale staat. Niet een romantisch volksbegrip diende aan de 
nationaalstaatvorming ten grondslag te liggen, maar reële belangen die de staat een 
krachtige basis zouden moeten geven. Deze werden in burgerlijke zin als een economische 
basis opgevat, waardoor deze realistische visie op het eerder omschreven principe van de 
nationale staatsvorming van onderen berustte: 
 

“So kann durch Kleinheit ein Reich gewinnen, weil es sich dadurch concentrirt; Niederland 
ist für sich allein weit reicher und mächtiger geworden, als es im Verein mit seinem 
Mutterlande hätte geschehen können. Rhein, Weser, Elbe, Oder, Weichsel sind unsere 
Ströme, sie weisen uns mit großer Bestimmtheit den Weg unserer productiven Thätigkeit. 
Nur eine Kraft, die durch Begrenzung, durch Maaß eine Form sich erwirbt, ist von Bestand; 
jedes Verschwimmen ins Allgemeine – wozu wir Deutschen nur allzu geneigt sind – löst 
sie auf. Das geographische und das ethische Moment muß die Basis des Staats sein, nicht 

                                                 
17 Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, 631. 
18 Bijv. Julian Schmidt, ‘Berlins neue Physiognomie’ II, Grenzboten 7 (1848/II) 7-22, m.n. blz. 8: “Aber 
ein edler Instinkt hat das Berliner Volk geleitet. In diesem Volk – ich meine gerade die sogenannten 
niedern Stände – schlummert eine Kraft und eine Poesie, die mitunter selbst in der Frivolität etwas 
Grandioses hat.” 
19 Citaten naar: Julian Schmidt, ‘Offene Briefe. IV: An Ignaz Kuranda in Wien’, Grenzboten 7 (1848/IV) 
41-57, blz. 43. 
20 J.S., ‘Ein Votum über die Reaction’, Grenzboten 7 (1848/IV) 249-57, aldaar blz. 255. Vgl. bijv. n.a.v. de 
mei-opstand: [anoniem], ‘Aus Leipzig’, Grenzboten 8 (1849/II) 264-68. Vgl. bijv. [anoniem], ‘Die 
Auflösung der Nationalversammlung’, Grenzboten 8 (1849/II) 347-48, aldaar 347: “Wir stehen wieder auf 
dem Standpunkt des Februar 1848. Ob wir von den ‘Errungenschaften’ der Revolution irgend eine 
behaupten werden, ist die Frage. […] Gewonnen haben wir eigentlich nur ein Feldgeschrei: die deutsche 
Reichsverfassung. Von ihrem Inhalt ganz abgesehn, ist sie das Panier, unter welchem die Freiheit sich 
sammeln wird, weil sie der einzige Ausdruck des gemeinsamen Volkswillen ist.” 
21 ‘Verzoening’ en ‘harmonie’ zijn de basisbegrippen van vooral Freytag; vgl. in relatie tot de Paulskirche 
bijv.: ‘Unsere Partei’, Grenzboten 8 (1849/II) 283-90, aldaar 283; “ein permanenter Bürgerkrieg”: †† , ‘Die 
Ermordung Lichnowsky’s und Auerswald’s’, Grenzboten 7 (1848/III) 501-11, aldaar blz. 504. 
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die Romantik der Nationalität oder gar die historischen Reminiscenzen des alten römischen 
Reichs, das als solches immer ein schlechter und ohnmächtiger Staat gewesen ist, trotz 
seiner großen Kräfte. Das alte Reich lasse man im Kyffhäuser, bis die Raben aufhören zu 
schreien; das neue Reich soll auf der soliden Basis der Einheit der Interessen aufgerichtet 
werden.”22  

 
Een door handel en productieve arbeid gekenmerkte burgerlijke samenleving was voor de 
Grenzboten onverbrekelijk verbonden met een constitutioneel systeem, en dat systeem 
was – in ieder geval sinds de zomer van 1848 – onverbrekelijk verbonden met de 
Paulskirche en de door deze gerepresenteerde nationale eenheid: 
 

“Die Bewegung unserer Tage scheint eine doppelte zu sein, wir hören so häufig die 
nationale Frage von der Freiheitsfrage trennen, und doch sind beide nur verschieden 
Krystallisationsformen ein und derselben Materie oder der Materie überhaupt. Denn diese 
ist es, das bewegliche Eigenthum, das wider Willen unserer Diplomaten im Zollverein 
hervorwuchs, ist es, welches zur Geltung gelangen will. Dazu bedarf aber sein 
Repräsentant, das Bürgerthum, ein Doppeltes, nämlich die Fähigkeit stets durch 
geeignete politische Maßregeln dem Handel, der Industrie, kurz dem gewerblichen Leben 
zu Hilfe kommen zu können, d.h. eine constitutionelle Verfassung, und zweitens die 
innige Association des gesammten Eigenthums in der ganzen Nation, um nach Außen hin 
den Kampf gegen die fremde Bedrückung nachhaltig beginnen zu können, d.h. ein 
einiges Deutschland.”23 

 
Daarmee was de tegenstelling tussen de op het bewegelijke kapitaal, de handel 
gebaseerde burgerlijke samenleving en de op de agrarische sector gebaseerde aristocratie 
gegeven. Politiek werd dat vertaald in een tegenstelling tussen een semi-absolutistische 
monarchie, die leunde op de aristocratische grootgrondbezittende Junker, en het 
constitutionalisme, dat zijn basis had in de burgerij. Deze tegenstelling tussen adel en 
burgerij, die al kenmerkend was voor het liberalisme van de Vormärz, bleef een 
belangrijke rol spelen in de liberale denkstijl zoals deze tot uitdrukking kwam in de 
Grenzboten.  
 
Die Grenzboten na de revolutie 
 
In 1849 hadden de Grenzboten zich vierkant opgesteld achter het aanbieden van de 
keizerskroon aan Frederik Willem IV van Pruisen. Nadat deze de kroon ‘uit de goot’ 
afgewezen had, bleef het tijdschrift nadrukkelijk partij kiezen voor het gematigd-liberale 
centrum. Het mislukken van de liberale revolutie werd (in ieder geval ten dele) 
toegeschreven aan het feit dat de liberalen geen gesloten partij hadden gevormd. Vóór de 
revolutie hadden de liberalen huiverig gestaan tegenover de vorming van een 
partijorganisatie, maar door de ontwikkelingen in de jaren 1848/49 waren zij overtuigd 
geraakt van het nut hiervan. Het verenigingswezen, dat zo’n belangrijk aspect was van de 
burgerlijke maatschappij, kreeg nu in dit verband in de Grenzboten een politieke 
uitwerking: 

                                                 
22 Julian Schmidt, ‘Offene Briefe. IV: An Ignaz Kuranda in Wien’, Grenzboten 7 (1848/IV) 41-57, aldaar 
53. 
23 Anoniem, ‘Zur Charakteristik Heidelbergs’ II, Grenzboten 8 (1849/II) 223-28, aldaar blz. 225. 
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“Nur durch Parteinahme in dieser Lebensfrage wird der Einzelne zum Bürger; ohne sie 
gehört er zur rohen Masse, und wird in Zeiten der Gefahr entweder der wüsten Stimmung 
folgen, die augenblicklich herrscht, oder sich in unfruchtbaren, gottlosen Jammer 
verlieren. Nur durch politische Parteibildung geht aus der Spießbürgerei, der 
verächtlichsten Form der menschlichen Entwürdigung, die edle Erscheinung des 
Bürgerthums hervor.”24 

 
Partijvorming werd als een organisatie van het politieke leven ‘van onderen’, vanuit de 
burgerlijke maatschappij zelf opgevat, zoals de Grenzboten in het begin van de revolutie 
met een vergelijkbare redenering gemeentelijk en provinciaal burgerlijk zelfbestuur als de 
voorwaarde voor een ontwikkeling van een liberaal-democratische gezindheid van 
bredere lagen van de bevolking hadden gepresenteerd. Vanuit de partijen en de 
partijenstrijd zou langzamerhand een nieuwe politieke ordening moeten ontstaan.25 Het is 
hierbij van belang dat een werkelijke partijvorming, ondanks aanzetten in de Vormärz, 
pas gedurende de revolutie was ontstaan, mede dankzij de definitieve breuk tussen 
constitutioneel-monarchale liberalen en republikeins-gezinde democraten. Centraal in dit 
proces stonden enerzijds de zich organiserende fracties in het Frankfurter parlement en 
anderzijds kranten en tijdschriften en lokale verenigingen die voor deze of gene richting 
‘partij kozen’.26 

De voornaamste politieke doelstelling van Schmidt en Freytag na het einde van 
het Frankfurter parlement was weer primair de constitutionele ontwikkeling van de 
individuele staten, met name Pruisen. Voor de nationale eenwording grepen ze terug op 
het programma dat zij al in het voorjaar van 1848 hadden verkondigd: de Duitse staten 
zouden zich door onderlinge verdragen volgens het model van de Zollverein aaneen 
moeten sluiten, waarbij een centrale rol was weggelegd voor Pruisen. Vandaar dat zij 
spoedig positief oordeelden over het Pruisische Unionsprojekt, dat gericht was op een 
sterkere institutioneel-nationale band door de vrijwillige aaneensluiting van de Duitse 
staten buiten Oostenrijk, gebaseerd op een constitutie en met een gezamenlijk parlement 
(zie onder hoofdstuk II,2). Die Grenzboten ondersteunden zodoende de liberalen die in 
juni 1849 in Gotha bijeenkwamen en daar, in tegenstelling tot de ‘democraten’, besloten 
deel te nemen  aan de verkiezingen van januari 1850 voor dit nieuwe parlement, dat in 
maart in Erfurt geopend werd.27 Nadat ook dit project, in het najaar van dat jaar, mislukt 
was, bleef het tijdschrift de liberale fractie in de Pruisische landdag steunen. In het 
bestaan van een constitutie en een parlementaire vertegenwoordiging – hoe onvolkomen 

                                                 
24 Anoniem, ‘Das Bürgerthum und die Cäsaren’, Grenzboten 10 (1851/I) 95-99, aldaar blz. 99. 
25 Bijv. [Freytag], ‘Bücherschau’, Grenzboten 10 (1851/IV) 435-40, aldaar blz. 436-37: “Daß jetzt bereits 
zwei Parteien vorhanden sind, die constitutionelle und die altpreußische, die beide wenigstens zum Theil 
ihren Ausgang in den vorhandenen Staatsinstitutionen haben, und die beide Opposition gegen das 
herrschende System machen, und daß dieses herrschende System sich immer enger in eine bestimmte 
einseitige Partei zusammenzieht, ist ein Fortschritt für unsere Entwickelung, auf den wir in dieser Periode 
der Stagnation mehr Gewicht legen müssen, als auf die sehr unbestimmte Aussicht auf einen neuen deus ex 
machina, der durch irgend ein Wunder eine neue noch vollkommen unberechenbare Aera herbeiführen 
soll.” 
26 Eichmeier, Anfänge; Langewiesche, ‘Anfänge’. 
27 Bijv. anoniem [waarschijnlijk J.Schmidt], ‘Politische Consequenz’, Grenzboten 8 (1849/III) 47-55, 
aldaar blz. 54: “Die Versammlung unserer Partei in Gotha…” en het daarop volgende artikel van Freytag: 
‘Die Versammlung in Gotha’, ibid. 55-57. 
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deze ook mochten zijn – zagen Freytag en Schmidt een garantie voor een toekomstige 
positieve nationaal-politieke ontwikkeling.28 Daarbij leverden ze waar mogelijk zware 
kritiek op de politieke reactie en vooral op de Pruisische Junker, die het bestaande 
regeringssysteem gebruikten om hun eigen privileges te handhaven.29 

De maatschappelijke basis voor de Duitse eenheid zou gelegd moeten worden 
door het eenwordingsproces ‘van onderen’, vooral door het voorlichtende werk van de 
gematigd-liberale pers. Dat was de doelstelling van de Grenzboten. In deze zin was 
Freytag actief in de Literarisch-politische Verein rond de liberaal ingestelde hertog Ernst 
II van Saksen-Coburg en Gotha. Dit was een informele vereniging die een eigen 
persagentschap beheerde en de publicatie van populaire geschriften met liberale tendens 
wilde bevorderen.30 Ook Freytags literaire werk en zijn Bilder aus der deutschen 
Vergangenheit zijn in deze context ontstaan.  
 
Neue Ära en Verfassungsstreit 
 
In oktober 1858 werd in Pruisen prins Willem regent voor zijn geesteszieke broer Frederik 
Willem IV. De regering Manteuffel, die de ‘reactie’ in het voorafgaande decennium 
gedragen had, werd vervangen door een gematigd conservatief-liberale regering die na de 
verkiezingen in november door een liberale meerderheid in de Pruisische 
volksvertegenwoordiging gesteund werd. De regent, die in zijn regeringsverklaring sprak 
van de moralische Eroberungen die Pruisen in Duitsland zou moeten maken, wekte grote 
verwachtingen bij de liberalen. De hoop dat de regent een liberaal systeem zou vestigen 
was groot. “Nur nicht drängen”, was het liberale parool, matiging in de politieke eisen om 
de regent niet weer in het reactionair-conservatieve kamp terug te duwen.31 De Neue Ära 
leidde tot een grote organisatorische bloei van de nationale beweging. De verschillen 
binnen de liberaal-democratische stroming verloren aan betekenis. Een ‘nationale politiek’ 
vormde het gemeenschappelijke vaandel. Organisatorisch kwam zij tot uitdrukking in een 
opbloeiend nationaal verenigingswezen (Kongreß deutscher Volkswirte, 1858; Deutscher 
Nationalverein, 1859), in de pers (oprichting Preußische Jahrbücher, 1858) en, sterk in de 
bredere openbaarheid werkend, in een aantal grote nationale feesten (onder anderen de 
Schillerfeier van 1859). Ook Die Grenzboten koersten op het compas van deze ‘nationale 
politiek’.32 Zij zagen de nationale eenwording ‘van onderen’ tot stand komen. Het werk 
van de Gebildeten in de openbaarheid – in de genoemde verenigingen, de pers, het 
parlement – kreeg daarbij een centrale rol toebedeeld.33 
 Maar de verwachtingen van de liberalen waren te hoog gespannen geweest. Het 
politieke project dat de regent het meest ter harte ging, de legerhervorming, leidde spoedig 
tot een principieel conflict tussen kroon en regering enerzijds en het door de liberalen 
gedomineerde parlement anderzijds. Het is niet nodig hier op de details van deze strijd in te 

                                                 
28 Bijv. Grenzboten 9 (1850/IV) 964; ibid. 11 (1852/II) 401-8 etc. 
29 Bijv. ‘Die Junkerpartei in Preußen’, Grenzboten 11 (1852/IV) 481-92. 
30 Herrmann, Freytag, 188 e.v. 
31 Max Duncker, geciteerd naar: Langewiesche, Liberalismus, 89. 
32 De nadruk die nu in de Grenzboten gelegd werd op het trefwoord nationale Kunst ten koste van het 
‘realisme’-begrip vanaf 1858 past in deze trend: Thormann, ‘Der programmatische Realismus’, 48-9. 
Algemeen: Biefang, Politisches Bürgertum, 45-6; Freytags betrokkenheid bij de Nationalverein: Herrmann, 
Freytag, 194 e.v. 
33 Bijv. Freytag, ‘Die preußische Politik’, Grenzboten 19 (1860/III) 115-20. 
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gaan. Van belang is vooral dat in de loop van het conflict een groot deel van de liberalen, 
die op zichzelf steeds een grote bereidheid tot compromissen aan de dag hadden gelegd, 
een steeds principiëler standpunt ging innemen ten aanzien van het parlementaire 
regeringssysteem.34 Dat gold ook voor Freytag die in de Grenzboten, na in eerste instantie 
het regentschap van Willem euforisch begroet te hebben, al in 1861 scherpe kritiek leverde 
op de regering van de Neue Ära en haar afhankelijkheid van de persoon van de vorst.35 
Vanaf 1862, toen het Verfassungskonflikt op zijn hoogtepunt was, wierp Freytag zich in 
toenemende mate op als pleitbezorger van een principiële oppositie en een politieke 
polarisatie, die er uiteindelijk voor zou moeten zorgen dat de liberale meerderheid de 
regering zou kunnen gaan vormen. “Die Führer einer politischen Majorität”, zo 
formuleerde Freytag de kern van het liberale standpunt, “dürfen in solcher Lage nur ein 
festes Ziel haben, und dies Ziel darf kein anderes sein, als sich zur Regierung zu bringen.”36 
 Zoals bekend liep het anders. Op 22 september 1862 werd Otto von Bismarck tot 
kanselier benoemd. Dit betekende het definitieve einde van de Neue Ära. Bismarck werd 
hèt symbool van de nu weer openlijk heersende reactionaire Junker-politiek. Maar terwijl 
de liberalen inzake de constitutionele orde in eerste instantie het been stijf hielden, slaagde 
Bismarck er in het liberale front te breken dankzij een liberale economische politiek en 
vooral dankzij zijn grote successen op het terrein van de buitenlandse politiek die 
uiteindelijk de Duitse eenheid tot stand brachten. Zelfs wanneer zij zich met de persoon van 
de kanselier niet konden verzoenen, zoals Freytag, lieten de meeste liberalen hun 
principiële oppositie varen en waren zij bereid tot een nieuwe vorm van Realpolitik. Deze 
bestond uit een samenwerking met Bismarck, die een verdere liberalisering van het 
maatschappelijke leven tot stand bracht. Maar ondanks de (door de meerderheid van de 
liberalen overigens geenszins gewenste) invoering van het algemeen mannenkiesrecht 
leidde deze samenwerking niet tot de nagestreefde parlementarisering van het politieke 
leven.37 Het politiek optimisme dat de liberalen in het eerste decennium van de keizertijd 
nog huldigden werd in dit opzicht gelogenstraft. Dat wil echter niet zeggen dat de liberalen 
van hun constitutionele programma afzagen. De vestiging van het rijk werd in het noorden 
met tevredenheid ontvangen, in het zuiden spoedig geaccepteerd. Maar de persoon van de 
kanselier en de aard van de constitutie bleven omstreden. Zo richtte Freytag zich, nadat hij 
zeer enthousiast over de oorlog met Frankrijk had bericht38, niet alleen tegen het 
‘middeleeuwse’ concept van het keizerschap, maar hij bleef ook negatief oordelen over 
Bismarck.39 Het proces van nationale eenwording van onderen bleef het uitgangspunt van 
zijn interpretatie; tegenover Bismarck en de Bismarck-cultus plaatste hij Moltke en het als 
burgerlijk geïnterpreteerde leger.40  
 

                                                 
34 Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte III, 263. 
35 Met name in: ‘Die preußische Adreßdebatte’, Grenzboten 20 (1861/I) 281-89, aldaar 284-85; als voorbeeld 
van Freytags oorspronkelijke enthousiasme: ‘Zum neuen Jahr’, Grenzboten 18 (1859/I) 1-4. 
36 Grenzboten (1861/IV) 184; vgl. ibid. 1862/I, 521-24; 1863/I, 28-9 etc. 
37 Bijv. Faber, ‘Realpolitik als Ideologie’. 
38 De desbetreffende essays uit de Grenzboten en Im neuen Reich zijn opgenomen in GW. band XV. 
39 Freytags beoordeling van Bismarck: Hermann, Freytag, 211 e.v. en 231 e.v. 
40 Hermann, Freytag, 239 en 242 e.v.; Moltke: ibidem, 245-46, en Bußmann, ‘Freytag’, 285-86. 
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2 Theodor Mommsen 
 
Theodor Mommsen werd in 1817 in het Sleeswijkse Garding geboren als oudste zoon 
van een Lutherse dominee, maar groeide na de spoedige verhuizing van de familie in 
Oldesloe, in Holstein op. Beide hertogdommen maakten in deze tijd nog deel uit van het 
koninkrijk Denemarken. Na jarenlang privé-onderwijs bracht Mommsen zijn schooltijd 
(1834-38) door op het Christianeum in Altona, dat naar het model van het hervormde 
Pruisische gymnasium was opgezet. In deze periode maakte echter minder het formele 
lespakket indruk dan de contemporaine literatuur, met name die van Heine, Börne en het 
Jonge Duitsland. Mommsen refereerde hierover in de door leerlingen van het 
Christianeum opgerichte Altonaer Wissenschaftliche Verein. Met name het werk van 
Börne maakte grote indruk en het lijkt niet overdreven Mommsens latere journalistieke 
stijl mede terug te voeren op deze lectuur, vooral Börnes Briefe aus Paris, waaruit 
Mommsen op bijeenkomsten van de vereniging ook voorlas.41 

In de jaren 1838-43 studeerde Mommsen rechten in Kiel, met als zwaartepunt het 
Romeins recht. De keuze voor deze studierichting werd ongetwijfeld geleid door de 
beroepsmogelijkheden die zij bood.42 De grootste intellectuele invloed op Mommsen 
oefende de filoloog Otto Jahn uit, die hem invoerde in de verschillende elementen van het 
oudheidkundig onderzoek en met wie Mommsen spoedig bevriend raakte. Zijn eerste 
juridisch-wetenschappelijke publicaties echter, inclusief zijn dissertatie, bewogen zich 
nog volledig op traditioneel Romeins-rechtelijk terrein.43 Daarnaast was hij samen met 
zijn broer Tycho en met zijn later vooral als novellenschrijver bekend geworden 
studiegenoot Theodor Storm literair actief. Zij verzamelden regionale volksliederen, 
sprookjes en sagen, en zij publiceerden gezamenlijk een dichtbundel, het Liederbuch 
dreier Freunde.44  

In 1844 kreeg de jonge geleerde voor twee jaar een Deense reisbeurs, die hem in 
staat stelde naar Parijs en Italië te reizen. Doel van de reis was oorspronkelijk het 
verzamelen van alle in inscripties vastgelegde Romeinse wetsteksten. Maar al spoedig 
werd dit uitgebreid tot het vooral door Jahn geïnspireerde plan een corpus van Latijnse 
inscripties samen te stellen, een plan waarvoor grote belangstelling bestond bij de 
Berlijnse Akademie der Wissenschaften. Van Bartolomeo Borghesi, de alom erkende 
Italiaanse autoriteit op het terrein van de numismatiek en de epigrafie, nam Mommsen het 
principe van de autopsie over. Dit principe legde hij ook ten grondslag aan het 
programma van het Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL.), dat echter voorlopig niet 
van de grond kwam door tegenstand binnen de Akademie – met name van Boeckh, wiens 
zojuist verschenen corpus van Griekse inscripties niet op deze methodologische basis 
georganiseerd was, maar gebaseerd op bestaande gedrukte edities. Op aanraden van 

                                                 
41 Altonaer wissenschaftlicher Verein: Wachholtz, ‘Schulzeit’ met een uitgebreide analyse van Mommsens 
bijdragen; voor de hier vorm gegeven ‘subcultuur’ van de scholieren: Elkar, Junges Deutschland, 223 e.v.; 
Mommsens oordeel over het Jonge Duitsland: Wickert, Mommsen I, 73 e.v. 
42 Rebenich, Mommsen, 25-26. 
43 Ibid. 33-34. 
44 Liederbuch dreier Freunde (Kiel 1843; herdruk Hildesheim 1968); vgl. Theodor Storms Briefwechsel mit 
Theodor Mommsen, Hans-Erich Teitge ed. (Weimar 1966). 
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Borghesi reisde Mommsen door Zuid-Italië om daar voor één specifieke regio de 
inscripties in situ te bestuderen.45 
 
Mommsen en de revolutie van 1848 
 
In 1847 teruggekeerd naar Sleeswijk-Holstein, raakte Mommsen in het voorjaar van het 
volgende jaar betrokken bij de revolutie, die in Sleeswijk-Holstein het karakter aannam 
van een Duits-nationalistisch streven de hertogdommen van Denemarken af te scheiden 
en in een nationaal-Duits staatsverband op te laten gaan. In april 1848 werd Mommsen 
dankzij de leidende liberale politicus Theodor Olthausen tot redacteur van de Schleswig-
Holsteinische Zeitung benoemd. Centraal in zijn bijdragen stond de nationale vraag, 
waarbij hij zich van begin af aan achter het parlement in Frankfurt opstelde.46 Het 
bijeenroepen van dit parlement zag hij als het begin van de Duitse eenwording. Het 
nationale parlement achtte hij “souverein”, omdat dit het Duitse volk representeerde en 
een constitutie voor een verenigd Duitsland moest vaststellen.47 Daarnaast verlangde hij 
in liberale zin lokaal en regionaal zelfbestuur voor de gemeentes en voor de Duitse 
provincie Sleeswijk-Holstein.48 De vraag naar de constitutionele vorm van het verenigde 
Duitsland daarentegen, de vraag of dit een monarchale vorm diende te krijgen, liet hij in 
eerste instantie open. Het parlement als representant van het Duitse volk stond centraal, 
de vorm van de alleszins noodzakelijke centrale macht daarentegen was een vraagstuk 
van ondergeschikt belang: 
 

“Denn eins ist vor allem noth, die Heilung des alten, tausendjährigen Schadens der 
Spaltung Deutschlands. Daran hängt unsere ganze Zukunft in die fernste Ferne hin. Die 
Form der Einigung ist dagegen gehalten unwesentlich, so wichtig sie für unsere nächste 
Zukunft ist.” 49 

 
In tegenstelling tot de Grenzboten-redacteuren Freytag en Schmidt, die vanuit hun 
Pruisische achtergrond in eerste instantie huiverig stonden tegenover iedere vorm van 
nationale centralisatie, pleitte Mommsen hier van begin af aan voor. Maar evenals de 
Grenzboten-redacteuren stond hij zeer sceptisch tegenover “mittelalterliche 
Reminiscenzen” zoals de keizertitel en de gedachte dat een verenigd Duitsland de 
voortzetting zou moeten en kunnen zijn van het middeleeuwse Duitse Rijk.50 Hij was een 
voorstander van een eenwording zonder keizer. Een republikeinse bondsstaat naar 
voorbeeld van de Verenigde Staten had zijn voorkeur. Tegelijkertijd zag hij echter van 
begin af aan een beslissende rol weggelegd voor Pruisen. In een artikel over het ontwerp 
                                                 
45 Rebenich, Mommsen, 43 e.v.; Wickert, Mommsen II. De tekst van Mommsens merorandum over opzet en 
uitvoering van het CIL. is afgedrukt in Tagebuch, 223-52. 
46 Vgl. voor het door Mommsen verkondigde politieke programma Gehrcke, Mommsen; bijdragen van 
Mommsen aan de Schleswig-Holsteinische Zeitung (SHZ.) zijn herdrukt bij: Hartmann, Mommsen, 161 e.v. 
en Gehrcke, Mommsen, 154 e.v. 
47 SHZ. 29 mei 1848, Hartmann, Mommsen, 172. 
48 SHZ. 9 juni 1848, Hartmann, Mommsen, 183-91. 
49 SHZ. 15 mei 1848, Gehrke, Mommsen, 166; vgl. SHZ. 10 juni 1848, Hartmann, Mommsen, 191-200, m.n. 
blz. 199: “Wie mit der Zeit die Centralgewalt dauernd einzurichten sei, läßt sich noch nicht bestimmen, 
wohl aber ist aus unserer innern und äußern Lage die Nothwendigkeit erkannt, eine Centralgewalt zu 
verleihen, die auf der Stelle entscheidend, handelnd hervortreten kann.” 
50 SHZ. 16 mei 1848, Gehrke, Mommsen, 168-69. 
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voor een nationale constitutie van de ‘Commissie van Zeventien’ in Frankfurt waarin de 
instelling van het keizerschap werd bepleit (overigens zonder een concreet voorstel voor 
de te kiezen dynastie te doen) formuleerde hij de Borussische visie op de rol van Pruisen 
in Duitsland. Daarbij benadrukte hij met name het belang van de Zollverein, de tolunie 
die in 1834 was opgericht op Pruisisch initiatief en waarbij in 1848 ondertussen de 
meeste Duitse staten buiten Oostenrijk aangesloten waren. In dit verband verlangde en 
verwachtte hij echter, zoals vele liberalen in het begin van de revolutie, dat Pruisen in 
Duitsland op zou gaan, dat Pruisen Duits zou worden en niet omgekeerd Duitsland 
Pruisisch.51  

Zijn positie als redacteur werd uiteindelijk onhoudbaar door zijn kritiek op de 
naar zijn smaak al te conservatieve politieke koers van de in het voorjaar van 1848 
ingestelde provisorische regering van Sleeswijk-Holstein. Hij nam uiteindelijk in juni 
ontslag vanwege pogingen van de kant van de regering controle over de redactie te 
krijgen. Dankzij Jahn, die hoogleraar aan de universiteit van Leipzig was geworden, werd 
Mommsen daar als buitengewoon hoogleraar in de rechten benoemd. Hij zou er blijven 
tot zijn gedwongen vertrek in 1851. In terugblikken heeft Mommsen zelf deze korte tijd 
in Leipzig als de mooiste periode van zijn leven bestempeld. Dat heeft voor een 
belangrijk deel met de vriendengroep te maken die zich op basis van intellectuele en 
politieke gelijkgezindheid formeerde.52 Daartoe behoorden naast Jahn bijvoorbeeld de 
filoloog Moritz Haupt, de uitgever Georg Wigand (bij wie Mommsen en Jahn woonden), 
de eigenaren van de ‘Weidmannsche Buchhandlung’ Karl Reimer en Salomon Hirzel, en 
de beide hoofdredacteuren van de Grenzboten, Gustav Freytag en Julian Schmidt. 
Politiek was Mommsen actief in de liberale Deutsche Verein.53 Mommsen trad vooral op 
de voorgrond als publicist. In de hectische eerste dagen van mei 1849 echter, toen de 
Deutsche Verein tijdelijk met meer links staande bewegingen pacteerde om één front te 
vormen in de strijd om de Frankfurter Reichsverfassung54, lieten Mommsen, Jahn en 
Haupt zich op straat gaan en riepen op – of wekten de indruk op te roepen – tot gewapend 
en dus revolutionair verzet tegen de regering.55 Deze gebeurtenissen leidden er 
uiteindelijk toe dat de drie hoogleraren hun leerstoelen verloren. Mommsen ging in 
ballingschap naar Zürich, waar hij hoogleraar Romeins recht kon worden. 
 
Een anoniem pamflet  
 
In december 1848 aanvaardde het Duitse parlement in de Frankfurter Paulskirche het 
ontwerp voor de Grundrechte des deutschen Volkes en legde dit in de vorm van een wet (het 
Grundrechtsgesetz van 27 december 1848) aan alle Duitse staten op. De wet vormde de 
aanleiding voor een stroom van publicaties, niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook 
in de vorm van zelfstandige brochures en pamfletten. Zo verscheen begin 1849 ook bij de 
Leipziger uitgever Georg Wigand een uitgave van de Grundrechte des deutschen Volkes mit 
Belehrungen und Erläuterungen. De auteur van deze Belehrungen und Erläuterungen bleef 

                                                 
51 SHZ. 15 mei 1848, Gehrke, Mommsen, 165-66. 
52 Rebenich, Mommsen, 60 e.v.; Wickert, Mommsen III, 32 e.v. 
53 Vgl. over de samenstelling en politieke richting: Vogel, Liberale Bewegung, 175 e.v. 
54 Vogel, Liberale Bewegung, 261-62. Deze tendens is ook in de Grenzboten te vinden, vgl. bijv. 
‘Preußische Briefe. XII: Die Fürsten gegen die Nation’, Grenzboten 8 (1849/II) 228-36, aldaar blz. 235-36. 
55 Rebenich, Mommsen, 66-67 en 69-71; Wickert, Mommsen III, 256 e.v. 
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anoniem. In 1969 echter slaagde Lothar Wickert er in Theodor Mommsen als de auteur te 
identificeren en er volgde een herdruk onder Mommsens naam.56 
 Het Grundrechtsgesetz werd in maart 1849 opgenomen in de Reichsverfassung (de 
paragrafen 131-189) die het Frankfurter parlement voor het te verenigende Duitsland had 
ontworpen. In de belangrijkste Duitse staten, met name Pruisen en Oostenrijk, was echter 
ondertussen het oude monarchale gezag hersteld en de toonaangevende Duitse vorsten 
weigerden de parlementair-democratisch gelegitimeerde constitutie als bindend voor de 
eigen wetgeving te accepteren. Bovendien weigerde de Pruisische koning de hem door het 
nationaal-Duitse parlement aangeboden Duitse keizerskroon, hetgeen de doodsteek voor het 
parlementaire eenheidsstreven betekende. 
 De Pruisische koning probeerde echter vervolgens op zijn beurt het idee van de 
klein-Duitse eenheid (dus met uitsluiting van Oostenrijk) op monarchale basis door te 
voeren. Het resultaat was het zogenaamde Dreikönigsbündnis van 17 mei 1849, gesloten 
tussen de koningen van Pruisen, Hannover en Saksen. Concreet kreeg dit verbond gestalte in 
een eigen ontwerp voor een nationaal-Duitse grondwet, een ontwerp dat nauw aansloot bij 
de constitutie van de Paulskirche en zodoende, ondanks zijn ontstaansgeschiedenis, als 
relatief liberaal kon gelden. Ook deze beide constituties – de  grondwet van het Frankfurter 
parlement en het ontwerp van de drie vorsten  –  werden onderwerp van het publieke debat 
en zo verschenen bij Georg Wigand in Leipzig ook: Die beiden deutschen 
Reichsverfassungen nebst der Denkschrift mit Belehrungen und Erläuterungen. De beide 
constituties worden hierin (ook visueel) paragraafgewijs naast elkaar gezet; de paragrafen 
waarin het ontwerp van de monarchen afwijkt van de Paulskirche-constitutie worden met 
een * aangeduid en deze afwijkingen worden vervolgens van commentaar voorzien. 
 Evenals in het geval van de door Georg Wigand uitgegeven Grundrechte des 
deutschen Volkes verschenen ook deze Belehrungen und Erläuterungen anoniem, maar ze 
stamden volgens het titelblad “vom Herausgeber der Grundrechte in der Georg 
Wigand'schen Ausgabe”. Wanneer het commentaar bij de Grundrechte inderdaad door 
Theodor Mommsen is geschreven, zou dit ook voor de Belehrungen und Erläuterungen bij 
Die beiden deutschen Reichsverfassungen moeten gelden. Maar voordat deze conclusie 
definitief getrokken kan worden, is het noodzakelijk na te gaan of Wickerts inhoudelijke 
argumentatie met betrekking tot Mommsens auteurschap van het commentaar bij de 
Grundrechte ook voor dit tweede geschrift geldig is. 
 Wat betreft de inhoud van de Belehrungen und Erläuterungen stelde Wickert vast 
dat deze met de politieke (liberale) ideeën van Mommsen overeenstemt. Maar hij zag hier 
geen mogelijkheid, inhoudelijk noch stilistisch, het commentaar eenduidig aan Mommsen 
toe te schrijven. Anders gezegd: wat betreft inhoud en stijl is er geen reden Mommsen als 
auteur uit te sluiten, maar evenmin ligt hierin een ondubbelzinnig bewijs voor diens 
auteurschap. In twee brieven echter, aan zijn vriend Wilhelm Henzen in Rome (3 jan. 1849) 
en aan zijn broer Tycho (1 maart 1849), wees Mommsen expliciet op een door hem 
geschreven commentaar op de Grundrechte, zonder hierbij een exacte titel of uitgever te 
noemen; in de brief aan zijn broer wees hij ook op het succes van dit commentaar: “Meine 
Erläuterung der Grundrechte hast du bekommen, hoffe ich. Sie geht gut, es sind über 10 000 

                                                 
56 Theodor Mommsen, Die Grundrechte des deutschen Volkes mit Belehrungen und Erläuterungen 
(Frankfurt/Main 1969). 
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Ex. abgesetzt.”57 Het werk kan zodoende worden opgevat als een “bestseller” (Wickert) en 
de met deze grote afzet corresponderende bekendheid van het geschrift is, conform de mores 
in de negentiende-eeuwse literaire cultuur, ook op het titelblad van Die beiden deutschen 
Reichsverfassungen terug te vinden: de auteur wordt weliswaar niet bij name genoemd, 
maar naar een bekend verondersteld eerder werk aangeduid als de “Herausgeber der 
Grundrechte in der Georg Wigand'schen Ausgabe”. 
 De mogelijkheid dat zich achter deze aanduiding een andere auteur verborg, is, 
wanneer de auteur van het commentaar bij de Grundrechte inderdaad Mommsen was, uit te 
sluiten. Daar komt bij dat het contact tussen de jurist en de uitgever Georg Wigand zeer 
nauw was. Mommsen woonde gedurende het grootste deel van zijn Leipziger tijd bij 
Wigand in huis (tot begin mei 1851, kort voor zijn gedwongen vertrek naar Zwitserland) en 
de vriendschap die beiden verbond bleef ook na Mommsens vertrek uit Leipzig overeind.58 
Wigand publiceerde ook andere geschriften van Mommsen, zoals bijvoorbeeld Die 
unteritalische Dialekte (1850) en de Inscriptiones regni Neapolitani Latinae (1852, dus na 
Mommsens vertrek uit Leipzig). Met name deze laatste uitgave was voor de uitgever een 
financieel risico, omdat de Berlijnse Akademie de financiële ondersteuning teruggetrokken 
had vanwege de spanningen die er tussen haar en de auteur bestonden, en is zodoende een 
teken van goede verstandhouding tussen auteur en uitgever.59 Bovendien werkte Mommsen 
in de jaren 1850-1851 mee aan het door Wigand opgezette en uitgegeven tijdschrift 
Literarisches Centralblatt für Deutschland.60 Deze vriendschap was ook van politieke aard. 
In een brief aan Henzen (2 maart 1849) schreef Mommsen over zijn sociale leven in 
Leipzig:  
 

“Ich habe wenig, aber guten Umgang, besonders mit Jahn, Haupt, dem Buchhändler 
G.Wigand u.n.a. Die gemeinschaftliche Opposition gegen die sächsische Niederträchtigkeit 
schließt die kleine Gegenpartei fester zusammen...”61  

 
Zoals te verwachten staat het commentaar bij de Grundrechte inhoudelijk dicht bij dat op de 
Reichsverfassungen. Wanneer we het commentaar op de Grundrechte vergelijken met het 
commentaar op de identieke paragrafen 131-189 van de Frankfurter constitutie en de daarop 
gebaseerde paragrafen 129-187 van het door de monarchen voorgestelde ontwerp (blz. 108 
e.v.) springt een vergelijkbare politieke tendens in het oog, hoewel het karakter van beide 
teksten verschillend is: het commentaar bij de Grundrechte was bedoeld deze voor een 
breed publiek begrijpelijk te maken; in het geval van de Reichsverfassungen gaat het om een 
kritische vergelijking, waarbij alleen de verschillen becommentarieerd worden. Dit 
onderscheid komt ook tot uitdrukking in een verschil in stijl. Het commentaar bij de 
Grundrechte richt zich direct tot de lezer en is werkelijk ‘populair’ geschreven; de 
opmerkingen in het tweede geschrift zijn afstandelijker van toon, hoewel de auteur 

                                                 
57 Geciteerd naar: Wickert, ‘Nachwort’, 91; de tekst van de brief aan Henzen: ibid. 90; vgl. idem, Mommsen 
III, 480 noot 2 en 482 noot 6. 
58 Wickert, Mommsen III, 78 en 80. 
59 Rebenich, Mommsen, 59. 
60 Wickert, Mommsen III, 79-80; Lick, Zarncke, 13 en 38 e.v. 
61 Wickert, Mommsen III, 482 noot 6; Georg Wigand behoorde ook tot de vijfentwintig ondertekenaars van de 
door Mommsen geschreven zogenaamde Unverstandsadresse, een open brief aan de Saksische minister Von 
der Pfordten naar aanleiding van de discussie over het door het Saksische parlement afgewezen Duitse 
erfkeizerschap, januari 1849 (vgl. ibid. 153-54 en Vogel, Liberale Bewegung, 252-53). 
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regelmatig een sarcastische toon aanslaat. Dit sarcasme zou overigens heel goed bij 
Mommsen als auteur passen; het is een stijlvorm die ook in de Römische Geschichte 
herhaaldelijk gebruikt wordt (zonder dat dit als bewijs voor Mommsens auteurschap kan 
dienen).62 
 Een fraai voorbeeld van de inhoudelijke overeenkomsten tussen de beide teksten 
vormt het commentaar op de positie van de adel in de constitutie. In het commentaar op 
paragraaf zeven van de Grundrechte, die de formele gelijkheid van de staatsburgers vastlegt 
(inclusief de afschaffing van de adel), wijst de auteur er op dat “die meisten solcher adligen 
Anmaßungen [...] nicht durch das Recht [gelten], sondern nur durch Sitte und Gewohnheit”, 
zodat het Frankfurter parlement hiertegen praktisch weinig ondernemen kon: de burger, 
door de auteur rechtstreeks aangesproken, moet “das selber bessern, indem ihr [de burgers] 
euch andre Sitten und verständigere Gewohnheiten anschafft.”63 Dit appèl aan de burgers 
zich zelfbewust op te stellen tegenover de geprivilegieerde groepen in de samenleving komt 
bij Mommsen herhaaldelijk terug, en zo ook in het commentaar op de beide 
Reichsverfassungen. Het constitutionele ontwerp van de monarchen week op een aantal 
essentiële punten af van de Frankfurter tekst: “er patentirt aufs Neue den alten Wust der 
Jahrhunderte, den vielbeliebten deutschen Zopf”, dat wil zeggen dat het de adel in zijn oude 
positie herstelde.64 Maar ook hier wordt de betekenis van de constitutionele bepalingen 
gerelativeerd: “Gegen das Adel- und Titel- und Ordenswesen kann nicht die Gesetzgebung 
helfen, sondern nur vernünftigere Sitte und die Macht der Lächerlichkeit.”65 
 Maar er is misschien meer in de tekst dat op Mommsen als auteur wijst. Typerend 
voor zijn stijl, zowel in politieke teksten als bijvoorbeeld ook in brieven en in de Römische 
Geschichte, is het citeren en parafraseren van klassieke teksten, behalve uit de klassieke 
Oudheid met name ook van Goethe en dan weer vooral uit Faust.66 Mommsen kende de 
tekst uit zijn hoofd (wat in die tijd overigens minder opmerkelijk schijnt te zijn geweest dan 

                                                 
62 Een fraai voorbeeld van dit sarcasme is te vinden in het commentaar op de invoering van de mogelijkheid in 
vredestijd de staat van beleg af te kondigen: “Den Belagerungszustand im Frieden, diese wichtige Entdeckung 
des großen Staatskünstlers Louis Philipp, hat die Reichsverfassung nicht aufgenommen... Der Entwurf hat 
diesen neuen Rechtsbegriff durch feine Veränderung weniger Worte hineingebracht und sehr geschickt ein 
Reichsgesetz über den Belagerungszustand verheißen. [...] Bedürfniß allerdings ist ein einheitliches Gesetz über 
den gemeinen deutschen Belagerungszustand, jetzt wo derselbe in Wien, Berlin, Dresden, Breslau, Köln, Prag 
und in einer Menge kleinerer Städte schon verkündet ist und man hoffen darf mit demselben bald das ganze 
große Vaterland umspannt zu sehen. Sollte das etwa die deutsche Einheit sein, die Einheit des 
Belagerungszustandes? - Auch dafür sorgt der Entwurf, daß er nicht zu früh vom Reichstag aufgehoben werde; 
man braucht ihn nicht außerordentlicher Weise zu berufen, sondern wartet den nächsten Reichstag ab. Warum 
nicht? Mit der Wahrung der Volksrechte hat es ja keine Eile.” (143-44) Over de stijl van het commentaar bij de 
Grundrechte: Wickert, ‘Nachwort’, 87-88. Sarcasme als stijlmiddel in de Römische Geschichte: Meier, ‘Das 
Begreifen des Notwendigen’, 241-42. 
63 Grundrechte, 20; vgl. ook de inleiding, bijv. blz. 8: “Von all den Lasten, welche die Thorheit und die Noth 
früherer Geschlechter auf euch vererbt haben, von der polizeilichen Bevormundung durch den Staat, von den 
Fesseln, welche die Feudalknechtschaft dem Landmann, der Gewerbszwang dem Städter angelegt hat, von der 
Gewohnheit des blinden Gehorsams gegen den Herrn Amtmann und des albernen Respekts gegen den Herrn 
Grafen können euch eure Vertreter in Frankfurt nicht befreien; das müßt ihr selber thun.” 
64 Het gaat om paragraaf 137 van de Frankfurter en 135 van de monarchale constitutie: Reichsverfassungen, 
112; geschrapt werden door de vorsten o.a. de volgende bepalingen: “Der Adel als Stand ist aufgehoben.” en 
“Alle Titel, in soweit sie nicht mit einem Amte verbunden sind, sind aufgehoben und dürfen nie wieder 
eingeführt werden.” Tekst: ibid. 111. 
65 Reichsverfassungen, 112. 
66 Bijv. RG. IV, 86. Mommsen en Goethe: Wickert, Mommsen I, 67 e.v.; Wucher, Mommsen, 190-91. 
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tegenwoordig). In de tekst van het commentaar op de beide rijksconstituties bevindt zich in 
ieder geval één literair citaat. De kieswet, zoals voorgesteld door de drie vorsten, was 
volgens de auteur van het commentaar een onwerkbaar onding: 
 

“Zuweilen möchte man es für eine Satire auf den Constitutionalismus, für eine nicht 
ernstlich gemeinte ironische Deduction des Satzes halten, daß es mit der Volksfreiheit in 
Deutschland fortan aus sei. Ist es aber ernstlich gemeint, so ist es ‘die Frucht, die fault, eh' 
man sie bricht’…” (163) 

 
Deze ‘vrucht’ is een citaat uit Faust en keert ook elders bij Mommsen terug, zoals in zijn 
rectoraatsrede van 1874.67 In een brief  ‘An die Deutschen in Österreich’, afgedrukt in het 
Morgenblatt van de liberale Weense krant Neue Freie Presse meldde Mommsen in 1897 
over de plaats van Oostenrijk in Duitsland: 
 

“Ja, wir haben uns von Ihnen getrennt, und der Scheidekampf war hart; aber trotz desselben 
hofften wir auf das feste Zusammenstehen zweier nach schwerer Erbteilung friedlich 
miteinander auskommenden Brüder. Daß die Alpen von Salzburg und Tirol der Gesamt-
Nation auch ferner gehören würden, daß die Donau so deutsch bleiben werde wie der 
Rhein, die Gräber von Mozart und Grillparzer so deutsch wie die von Schiller und Goethe, 
daran hat auch im heißesten Ringen, auch bei uns kühlen Norddeutschen niemand 
gezweifelt; das verstand sich ja von selbst. Und unsere Hoffnung schien sich zu erfüllen. 
Wir haben in den großen Wandlungen, auf die ein alter Mann heute zurücksieht, viele von 
den Früchten gebrochen, die da faulen, ehe man sie bricht. Aber Deutschlands und 
Österreichs Zusammengehörigkeit glaubten wir felsenfest gesichert.”68 

 
De prioriteit van de nationale eenwording 
 
Een karakteristiek element in Mommsens politieke denken was zijn steeds weer benadrukte 
afkeer van politiek dogmatisme en een daarmee samenhangende afkeer van 
partijgebondenheid.69 Hij plaatste zichzelf echter duidelijk tussen de extremen van reactie en 
revolutionair radicalisme en daarmee in het liberale centrum van het politieke spectrum. 
Maar binnen dit centrum legde hij zich niet vast. Dit komt tot uitdrukking in een vaak 
heftige kritiek op liberalen èn democraten, een min of meer permanent gevoel van politieke 
ontevredenheid.70 Het zou echter een grote vergissing zijn hierin een politieke 
beginselloosheid te willen zien. Centraal in Mommsens politieke denken stond steeds de 
noodzakelijk geachte Duitse eenwording en de aansluiting van Sleeswijk-Holstein bij een 
verenigd Duitsland. In de revolutie van 1848/49 zag hij de mogelijkheid deze te 

                                                 
67 Faust I, 1686: “Zeig mir die Frucht die fault, eh' man sie bricht...” Rektoratsrede: RA. 14. 
68 Neue Freie Presse, nr. 11923 van 9 aug. 1897, en vervolgens ook in verschillende Duitste kranten; de 
volledige tekst in: Wickert, Mommsen IV, 74-75, citaat aldaar 74. 
69 Vgl. ‘Briefe über die Landesversammlung’, SHZ, nr.146, 1-10-1848; Hartmann, 243-49, aldaar 244: 
“Allerdings soll man, um auf der Höhe der Zeit zu sein, seinen Verstand gefangen nehmen unter der Herrschaft 
der Partei und keinen Gott haben außer ihr; aber Sie müssen es mir schon gestatten, meine Freiheit auch der 
Partei der Freiheit nicht aufzuopfern. Die Censur der Redlichkeit, des Talents und des guten Geschmacks steht 
über allen Parteien und verdammt in gleichem Maße den reactionären wie den revolutionären Jesuitismus, die 
naive Einfalt des Landpfarrers und die gedankenlosen Formeln der Büreaukratie, die pastörliche Kapuzinade 
und die revolutionäre Pauke.” 
70 Vgl. bijv. Wickert, Mommsen III, 152-53. 
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verwezenlijken. De legitimiteit van een dergelijke revolutionair tot stand gekomen 
eenwording was van secundair belang.71 Het doel heiligde in dit geval de middelen, waarbij 
overigens bedacht moet worden dat de ontwikkeling van nationale staten voor Mommsen 
een onvermijdelijk historisch en natuurlijk proces vormde en zodoende bij voorbaat 
gelegitimeerd was: “denn nicht auf ein Stückchen Berechtigung mehr oder weniger kommt 
es jetzt an,” zo meldt ook de inleiding bij de Grundrechte, “sondern auf die endliche 
Einigung unseres herrlichen Volkes, das, wenn es geeinigt ist, wahrlich sich leicht 
hinzunehmen wird, was etwa an Rechten ihm noch fehlen sollte.”72  
 Tegenover deze prioriteit voor de Duitse eenheid werden alle andere politieke 
wensen, voor zover zij dit eenheidsstreven in de weg leken te staan, als dogmatisme en 
“Principienreiterei” afgedaan. “Ich kann es der Linken nimmermehr vergeben”, schreef 
Mommsen 5 juli 1848 aan Wilhelm Ahlmann in Frankfurt,  
 

“daß sie wegen der ‘unverantwortlichen’ Niederlage gegen das Gesetz d.h. wie ich es 
verstehe gegen die deutsche Einheit gestimmt haben. Das ist ächte Burchardische 
Bornirtheit, nur umgekehrt. Bessern Sie sich, wenn Sie es noch nicht gethan haben und noch 
immer auf dem Prinzip reiten. Das einerseits, die Unversöhnlichkeit der 
Prinzipienmenschen, und andererseits die Feigheit der Masse ist Deutschlands Verderben.”73 

 
Ook de anonieme auteur van de inleiding en het commentaar bij de Reichsverfassungen stelt 
het belang van de Duitse eenheid voorop. Niet de vorm waarin deze gestalte zou krijgen, 
vormt voor hem het voornaamste criterium bij de beoordeling van de beide constituties, 
maar de mogelijkheid de eenheid tot stand te brengen. Eenheid was zodoende belangrijker 
dan vrijheid: “Um Deutsche zu werden und wenn nicht die Einheit, doch einen Anfang der 
Einheit zu erringen, dürfen wir kein Opfer scheuen, selbst nicht das Opfer wichtiger 
Rechte.”74 De legitimiteitsvraag, dat wil zeggen de vraag wie die eenheid tot stand zou 
moeten brengen, was daarbij van secundair belang: 
 

“In Betreff der Reichsverfassung stehen sich aufs Schroffste zwei Principien gegenüber: die 
Souveränität der frankfurter Nationalversammlung und die Octroyirung der Regierungen - 
entweder die Majorität der Volksvertreter schafft die Verfassung, oder sie wird durch die 
Uebereinkunft der Landesregierungen unter sich endgültig festgestellt. Wir lassen uns hier 
auf diesen Principienstreit nicht ein, der mehr Sache des politischen Glaubens ist als der 
Ueberlegung und Erörterung: wir schreiben nur für die, welchen die Sache mehr ist als die 
Form, welchen das Wohl des Vaterlandes das höchste Princip ist. Auch wer die frankfurter 
Versammlung für souverain hielt und hält, kann ohne Schande, auf ihr Werk verzichtend, 
das aus der Hand der Könige empfangen, was er von den Vertretern des Volkes gehofft 

                                                 
71 Vgl. zijn minachtende opmerking over “Unsre langstielig präparierte Rechtsbodenrevolution” in een brief 
aan Wilhelm Henzen, 5 november 1848 (Wickert, Mommsen III, 27) en zijn ongeduld tegenover de 
ingewikkelde discussies over legitimiteit inzake Sleeswijk-Holstein, bijv. in een brief aan Ahlmann, 21 juni 
1848 (Hagenah, Revolution und Legitimität, 60 en Wickert, Mommsen III, 24). 
72 Grundrechte, 7; vgl. bijv. ook RG. I, 56 en ‘Entwurf zur deutschen Reichsverfassung’ I, SHZ. 15 mei 1848; 
Gehrcke 162-66, aldaar 166. Vgl. ‘Der Entwurf zur deutschen Reichsverfassung’ II, SHZ. 16 mei 1848; 
Gehrcke 166-70, aldaar 170: “lieber ein souveränes Nationalparlament, als einen preußischen Erbkaiser! Hat 
aber Preußen die Hochherzigkeit nicht, seine Existenz und seine Zukunft an die Gründung einer deutschen zu 
setzen, dann lieber einen preußischen Erbkaiser als die bisherige oder eine andere Splitterung und Spaltung! 
Um jeden Preis aber die Einheit Deutschlands!” 
73 Hagenah, Revolution und Legitimität, 63. 
74 Reichsverfassungen, 12. 
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hatte; ja er muß es, wenn nur auf diesem Wege die deutsche Einheit sich retten läßt, nur 
durch diese Nachgiebigkeit ein den deutschen Regierungen und Völkern gemeinsamer 
Rechtsboden erreicht werden kann.”75 

 
Mommsen had zonder meer sympathie voor het nationale parlement in Frankfurt, “das 
Deutschlands bisher ideale Einheit zu realisiren bestimmt ist.”76 Maar dit betekende ook dat 
het functioneren van het parlement steeds naar dit nationaal-politieke criterium beoordeeld 
werd en dat Mommsens oordeel over het parlement wisselde. Tijdens een bezoek aan 
Frankfurt in de zomer van 1848 had hij de mogelijkheid het parlementaire bedrijf van nabij 
te aanschouwen en hoewel in zijn brieven nog altijd sympathie doorklinkt voor de 
Parlamentsidylle, uitte hij toch zijn twijfels aan de praktische werking in nationale zin: 
 

“Es ist wie ein Zwischenreich hier zwischen Theorie und Praxis. Dabei verliert sich der 
Enthusiasmus wie gewöhnlich; die Grundrechte gehen ins Unendliche und sind wahrlich 
nicht das, was jetzt not tut. Die Zeit wo die Unitaristen oben waren, geht zu Ende oder ist es 
schon und die Partikularisten gewinnen Boden mit jedem Tage.”77 

 
Maar hoewel Mommsen bij tijd en wijle twijfelde aan het praktische functioneren van het 
Frankfurter parlement, ontving hij de door dit parlement uitgevaardigde Grundrechte des 
deutschen Volkes met enthousiasme. Zij zouden de basis vormen van de gewenste nationale 
eenwording: “Denn dieses sind die Grundrechte nicht der Sachsen oder der Hessen, nicht 
der Schwaben oder der Preußen, sondern des deutschen Volkes, welches jetzt zum erstenmal 
vereinigt wird in eine rechtliche und staatliche Gemeinschaft...”78 In deze inleiding blijkt 
bovendien heel duidelijk dat een prioriteit voor de nationale eenheid geenszins het opgeven 
van het liberale vrijheidsstreven hoefde te betekenen. Beide elementen werden door de 
liberalen als complementair opgevat, omdat de onvrijheid voor hen verbonden was met de 
versplintering van Duitsland in een groot aantal kleine staten. “Für die Einheit des 
Vaterlandes ist kein Preis zu hoch”, meent de commentator van de beide constituties naar 
aanleiding van het voorstel een Fürstencollegium aan de staatsinstituties toe te voegen. Maar 
omdat dit orgaan als de invoering van een vetorecht van de vorsten bij de rijkswetgeving 
beschouwd kan worden, voegt hij daar meteen aan toe: 
 

“als Spielzeug aber für die großen Kinder und als Blitzableiter für die Freiheitsregungen in 
den kleinen Staaten ist uns diese deutsche Einheit, das heißt die Vereinigung mehrerer 
Hemmräder zur Unterdrückung der deutschen Freiheit und zur Niederhaltung des Dranges 
nach Einheit, viel zu theuer.”79 

 

                                                 
75 Reichsverfassungen, 4; een vergelijkbare soepelheid legt de auteur aan de dag in het geval van het 
monarchale vetorecht: in het ontwerp van de vorsten was het Suspensivveto vervangen door een absoluut veto, 
hetgeen de commentator weliswaar betreurt, maar niet als onoverkomelijk bezwaar ziet (ibid. 88-90, 164). 
76 ‘Unsere Wahlen zum Nationalparlament’, SHZ. 24 april 1848; Hartmann, Mommsen, 162-71, aldaar 163. 
77 Aan Otto Jahn, 5-8-1848; Briefwechsel nr. 55, blz. 73. Het begrip Parlamentsidylle ook in Mommsens brief 
aan Henzen, 5-11-1848: Wickert, Mommsen III, 27-29, aldaar 28. 
78 Grundrechte, 7; cursivering in origineel. 
79 Reichsverfassungen, 75. 
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De kritiek op het constitutionele ontwerp van het Dreikönigsbündnis 
 
In zijn conclusie komt de anonieme auteur van het commentaar op de beide constituties tot 
een vernietigend eindoordeel over het ontwerp van de vorsten. Drie punten, die hij in de 
loop van dat commentaar ontwikkelt, komen in dit eindoordeel bij elkaar. In de eerste plaats 
heeft hij scherpe kritiek op de ingebouwde obstructiemogelijkheden voor de individuele 
vorsten tegenover het centrale rijksgezag. In de tweede plaats verzet hij zich sterk tegen het 
voorgestelde kiessysteem voor het Volkshaus. Anders dan in de Frankfurter constitutie, die 
uitging van een direct en gelijk kiesrecht, werd door de vorsten het in Pruisen geldende 
indirecte drie-klassen-kiesrecht voorgesteld. Weliswaar is de commentator bereid de 
uitsluiting van de “wirklich Unselbständigen” en “einen mäßigen Census” te accepteren80, 
maar de voorgestelde kieswet gaat naar zijn mening veel te ver. De formulering van de 
bepalingen voor het actieve kiesrecht zou er bijvoorbeeld toe leiden dat op verschillende 
plaatsen “die meisten der sog. Capacitäten: Advokaten, Aerzte u.s.f., namentlich aber 
überall die Professoren, wenn sie nicht als Hausbesitzer zufällig Bürger sind”, van de 
verkiezingen zouden kunnen worden uitgesloten: “Ein harter Schlag für die 
Professorenpartei!” – dat wil zeggen, de liberalen.81 Zodoende stelt de commentator 
sarcastisch een alternatieve formulering van de kieswet voor: 
 

“1. Wählbar ist jeder selbstständige unbescholtene Deutsche. 
2. Als selbstständig und unbescholten anzusehen ist in Deutschland der königlich 
preußische etc. Soldat; 
3. Die Wahl erfolgt unter Oberaufsicht und nach Commando der Offiziere.”82 

 
Tenslotte constateert de auteur dat het ontwerp van de vorsten zodanig is geformuleerd dat 
de oorspronkelijke doelstelling van de Paulskirche-constitutie, ook wanneer de tekst daarvan 
grotendeels is gehandhaafd, regelmatig in haar tegendeel wordt verkeerd of voor een totaal 
andere interpretatie vatbaar is geworden.83 En zo komt hij tenslotte tot een principiële 
afwijzing van het ontwerp: “wir werfen den Königen ihren Entwurf zerrissen vor die 
Füße.”84 
 
Het klein-Duitse standpunt: Het fliegendes Blatt aus Sachsen  
 
Bij deze kritiek doet zich op het eerste gezicht een moeilijkheid voor bij de identificatie van 
Mommsen als auteur van het anonieme commentaar. Mommsen heeft namelijk in het najaar 
van 1849 aan een in Leipzig uitgegeven satirisch blad, Fliegendes Blatt aus Sachsen, 
meegewerkt en daarin het Saksisch particularisme bestreden en zich ingezet voor de 
verwezenlijking van de Duitse eenheid onder leiding van Pruisen, dat wil zeggen van het 
Dreikönigsbündnis en de door de drie vorsten voorgelegde Reichsverfassung.85 Deze 

                                                 
80 Reichsverfassungen, 165. 
81 Reichsverfassungen, 154. 
82 Reichsverfassungen, 157. 
83 Voorbeelden voor deze praktijk o.a.: Reichsverfassungen, 114 en 123. 
84 Reichsverfassungen, 168. 
85 Wickert, Mommsen III, 160 e.v. Aan zijn broer Tycho schreef Mommsen, 2 december 1849: “Das bißchen 
Politik, was ich treibe, ist daher reine Pflichtsache; wir fechten jetzt in ‘fliegenden Blättern’ für das 
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acceptatie in de herfst sluit echter de afwijzing in het voorjaar of de zomer niet uit. 
Mommsen had immers steeds weer benadrukt dat de eenwording belangrijker was dan de 
vraag hoe die eenwording bereikt zou kunnen worden. De bereidheid op dit punt concessies 
te doen op het punt van de vorm was groot. Realisme werd gezien als een politiek 
basisprincipe: 
 

“Es ist die erste politische Weisheit das Nothwendige anzuerkennen, in das Unvermeidliche 
sich zu fügen und nicht mit kindischem Eigensinn zu schmollen, weil man nicht alles 
Geforderte erhält.”86 

 
Dit politieke realisme was een reactie op de sterk veranderde politieke situatie in de herfst 
van 1849. Eind juni was een grote groep liberale afgevaardigden uit Frankfurt, die in de 
Paulskirche voor een erfelijk keizerschap en het aanbieden van de kroon aan de koning 
van Pruisen gestemd hadden, in Gotha bij elkaar gekomen. Zij accepteerden de door de 
Pruisische regering voorgelegde constitutie en besloten deel te nemen aan de 
verkiezingen van januari 1850 voor het Unionsparlement in Erfurt. Ook zij stelden in dit 
verband “die Zwecke, welche durch die Reichsverfassung von 28. März erreicht werden 
sollten, höher als das starre Festhalten an der Form, unter der man das Ziel anstrebte.”87 
Daarmee had een belangrijke groep van Mommsens liberale medestanders de constitutie 
van de vorsten geaccepteerd. 

Ondertussen keerde Oostenrijk zich in augustus 1849, nadat de Hongaarse opstand 
met Russische hulp was neergeslagen, tegen het Pruisische initiatief. Op 20 oktober namen 
vervolgens de regeringen van Saksen en Hannover afstand van het bondgenootschap met 
Pruisen, hoewel de formele breuk pas enkele maanden later volgde. Oostenrijk streefde 
ondertussen naar een voortzetting van de in liberale kringen gehate Duitse Bond. Deze 
constellatie zou een belangrijke reden voor Mommsens politieke heroriëntering geweest 
kunnen zijn. Het Pruisische Unionsplan bood op dat moment de enige concrete 
mogelijkheid een begin te maken met de zo vurig gewenste Duitse eenwording, hoe 
gebrekkig het grondwetontwerp ook mocht zijn. En tegenover de reactionaire, tegen de 
eenwording gerichte politiek van Wenen leek het Pruisische initiatief de belofte van een 
vooruitgang op dit terrein, hoe onvolkomen ook, in te houden: 
 

“Oesterreich – wir  wissen es alle – ist fest entschlossen nach der Ueberwindung des letzten 
freien Volkes innerhalb seiner Grenzen nun auch die deutsche Freiheit zu vernichten, die 
unbequem an seine Grenzen pocht; die werdende Einheit Deutschlands zu zerschlagen, um 
mit den Trümmern derselben den Ruinenhaufen zu vergrößern, den sie das einige 
Oesterreich nennen. Dagegen Preußen macht Ernst mit dem Anfang der Einigung 
Deutschlands, der jetzt möglich erscheint...”88 

 
Maar ook nu verloochende Mommsen zijn liberale idealen niet, evenmin als zijn 
medestanders in Gotha. Hij benadrukte “daß die Verwirklichung des Dreikönigsbundes 

                                                                                                                                                 
Dreikönigsbündnis, die ich Dir geschickt habe. No 1 und 3 sind von mir; die letzte hat starke Blasen gezogen 
und den Sachsen in allen Registern quinkelieren machen.” (ibid. 160). 
86 Reichsverfassungen, 16-17; en nog in 1893: “Aber dem rechten Mann liegt das Ideal im Ziel und nicht in 
den Wegen...” (RA. 471). 
87 Huber ed., Dokumente, 547. 
88 Fliegendes Blatt aus Sachsen, nr.1, zonder blz.nr. (blz.2). 
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zwar nicht die Erfüllungen [sic] unserer Hoffnungen ist, aber wohl der Anfang einer 
künftigen Erfüllung.”89 Pas nadat eind 1850 Pruisen zich in Olmütz met Oostenrijk tot een 
conservatief bondgenootschap had laten verleiden en er zodoende een einde kwam aan het 
Pruisische Unionsproject, bleef de liberalen niets anders over dan een principiële oppositie. 

Mommsens politieke ontwikkeling in deze maanden was zeker niet uniek. Een 
vergelijkbare realistische heroriëntering is te herkennen in de commentaren in de Deutsche 
Zeitung en in de Grenzboten. Terwijl de afgevaardigden van de Unionsstaaten in Berlijn 
over een constitutie beraadslaagden kondigde Freytag aan dat de Grenzboten zouden 
strijden tegen het hier geproduceerde ontwerp. Uitgangspunt bleef de grondwet van de 
Paulskirche: 
 

“Es ist möglich, daß die so revidirte Verfassung in einzelnen Punkten praktischer wird; ja 
es ist möglich – obwohl wir das sehr bezweifeln – daß sie von unserem Standpunkt aus im 
Ganzen besser wird, als die Verfassung der Paulskirche. Alles das kommt jetzt gar nicht 
mehr in Betracht; die Berliner Verfassung und sei sie ein Meisterstück hat grade so viel 
Berechtigung, als eine andere, die z.B. die Märzvereine dem deutschen Volke octroyiren 
könnten, sie ist eine ministerielle Stilübung, denn sie ist nicht nach Recht gemacht. Dreißig 
Staaten haben die Frankfurter Verfassung anerkannt, mit welcher Stirn kann die preußische 
Regierung ihre ungesetzliche Arbeit diesen aufdrängen wollen? Sie hat auch nicht den 
kleinsten Rechtstitel dafür. Ihr einziges Recht ist – Gewalt.”90 

 
Na verschijning van het Pruisische ontwerp werd dit ook in de Grenzboten vergeleken met 
de Frankfurter grondwet. De anonieme auteur – waarschijnlijk Julian Schmidt – erkent dat 
het Berlijnse ontwerp wat hem betreft op verschillende punten duidelijk de voorkeur had 
boven de constitutie van de Paulskirche.91 Desondanks stelt de auteur dat het “niet 
levensvatbaar” was, omdat het “niet van een constitutionele, maar van een zelfbewust 
absolutistische staat” kwam.92 Evenals Mommsen oordeelde hij bijvoorbeeld zeer negatief 
over de kiesrechtpassage.93 In een adem door echter constateert hij dat “de staten geen 
andere keus bleef dan zich bij Pruisen aan te sluiten.” Deze op het eerste gezicht 
opmerkelijke en weinig consequente salto mortale wordt dan vanuit een opportunistisch 
standpunt onderbouwd: 
 

“Der Staatenbund bietet wenigstens einen vorläufigen Halt für die weitere Entwickelung, 
die in ein neues Stadium treten wird, sobald Preußen ein constitutioneller Staat geworden 

                                                 
89 Fliegendes Blatt aus Sachsen, nr.1, zonder blz.nr. (blz.2); vgl. ook ibid. nr.9, zonder blz.nr. (blz. 2). 
90 [Freytag], ‘Unsere Partei’, Grenzboten 8 (1849/II) 283-90, aldaar blz. 288; vgl. ibid. 289 over de 
constitutie van de Paulskirche: “immer und in jeder Lage wird sie, die Schöpfung des Volkes und sein 
Gesetz, wieder der Grund werden müssen, auf dem die gebrochene Burg unsers Rechtes sich von Neuem 
aufbaut.” Vgl. voor de Deutsche Zeitung: Hirschhausen, Liberalismus und Nation, 183 e.v. 
91 ‘Preußische Briefe. Sechzehnter Brief. Die große Woche der Patente’, Grenzboten 8 (1849/II) 389-401, 
aldaar 396. 
92 Ibid. 398: “Aber wie verständig auch alles Einzelne angelegt sein möchte, die Verfassung hat doch als 
solche keine Lebensfähigkeit, denn sie geht nicht von einem constitutionellen, sondern von einem 
eingeständlich absolutistischen Staate aus, der nach Belieben Verfassungen octroyirt und wieder aufhebt, 
der bald diese bald jene Kammern einberuft und sie, wenn sie ihm irgend widersprechen, nach Hause 
schickt – dem Staat der alten Fürstenwillkür.” 
93 Ibid. 401: “Der preußische Entwurf […] muß [op dit punt] unter allen Umständen modificirt werden.”  
Vgl. voor de vergelijkbare kritiek in de Deutsche Zeitung: Hirschhausen, Liberalismus und Nation, 184 
noot 300; en onder de liberalen in Gotha: Eichmeier, Anfänge, 158-59. 



 28 

sein wird. Durch seine enge Verbindung mit den übrigen deutschen Staaten wird es 
schneller dahingetrieben werden. […] Man mag diese Hoffnung sanguinisch schelten; in 
Zeiten so wunderlicher Verwickelung ist es praktischer, den vollendeten Thatsachen irgend 
eine Seite abzugewinnen, von der aus man sie nach den eignen Absichten zurechtlegen 
kann, als mit träumerischer Wehmuth zu resigniren.”94 

 
Vanuit dit ‘realistische’ standpunt werd Mommsens commentaar in de Grenzboten 
bekritiseerd, hoewel de anonieme recensent deze “geistvolle kleine Schrift […] der 
Aufmerksamkeit des Publikums empfehlen” wil – een opmerkelijk standpunt van het blad 
dat in de regel weinig geduld had met andermans standpunten.95 Schmidt en Freytag 
konden voor hun eigen standpunt teruggrijpen op het door hen in het voorjaar van 1848 
verkondigde programma: zij waren voorstanders geweest van een geleidelijke 
aaneensluiting van de bestaande Duitse staten via de Frankfurter Bundestag volgens het 
model van de Zollverein en met een centrale rol voor Pruisen.96  
 
Na de revolutie: wetenschap en politiek 
 
Terwijl Mommsen zich in Zürich verbeet, slaagden zijn vrienden in Berlijn en Rome er in 
1854 eindelijk in Mommsens plan voor het Corpus Inscriptionum door de Akademie der 
Wissenschaften aangenomen te krijgen en Mommsen met de leiding te belasten.97 Zelf 
begon hij meteen de inscripties in Zwitserland te verzamelen en nog datzelfde jaar 
verschenen de Inscriptiones Confoederationis Helveticae Latinae. Wat met dit materiaal 
gedaan kon worden om een beeld te geven van de organisatie van en het leven in de 
Romeinse provincies liet hij zien in een groot essay over ‘Zwitserland in de Romeinse 
tijd’, dat nog in 1854 in de Mitteilungen der Zürcherischen Gesellschaft für 
vaterländische Altertümer verscheen.98 Hierin wordt reeds de vorm zichtbaar van de in 
1885 verschenen vijfde band van de Römische Geschichte. 

Nog in 1854 kreeg Mommsen een leerstoel in het Pruisische Breslau. In het najaar 
trouwde hij in Leipzig met Marie Reimer, de dochter van de bevriende uitgever. In 1857 
werd hij naar de Berlijnse universiteit beroepen, waar hij spoedig de nieuwe, voor hem 
gecreëerde leerstoel voor Romeinse geschiedenis bezette. Het jaar daarop werd hij 
volwaardig lid van de Akademie der Wissenschaften. Zijn wetenschappelijke activiteit 
was zowel in de jaren van ballingschap als in zijn Berlijnse tijd enorm. Het Corpus 
Inscriptionum Latinarum slokte veel tijd op, maar hij vond desondanks de tijd voor 
andere grote projecten – bronnenuitgaven, zoals edities van Jordanes en Cassiodorus, de 
Codex Theodosianus en de Chronica Minora, evenzeer als precieze filologische studies 
(zoals gebundeld in de beide banden van de Römische Forschungen, 1864 en 1879) en 
standaardwerken zoals het Römisches Staatsrecht (in vijf banden, vanaf 1871) en het 
Römisches Strafrecht (1899). Grote wetenschappelijke betekenis hebben ook zijn 
wetenschaps-organisatorische activiteiten gehad, die vaak plaatsvonden binnen het kader 

                                                 
94 Ibid. 398. 
95 Anoniem [waarschijnlijk J.Schmidt], ‘Politische Broschuren’, Grenzboten 8 (1849/III) 91-99, cit. blz. 91. 
96 Vgl. Julian Schmidt, ‘Annehmen oder Ablehnen? Offenes Sendschreiben an den deutschen Verein in 
Leipzig’, Grenzboten 8 (1849/II) 469-76, aldaar blz. 470-71. 
97 Rebenich, Mommsen, 80 e.v. 
98 ‘Die Schweiz in römischer Zeit’, GS. V, 352-89. 
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van de Berlijnse Akademie der Wissenschaften.99 Bij al deze activiteiten stond voor 
Mommsen het positivistische ideaal centraal, het bronnenmateriaal van de 
Altertumswissenschaftler systematisch te verzamelen en uit te geven. Zodoende was hij 
bijvoorbeeld ook betrokken bij de Monumenta Germaniae Historica en bij de 
Reichslimeskommission.100 

Ondertussen was Mommsen ook opnieuw politiek actief geworden. Zo was hij 
nauw betrokken bij de oprichting van de nationaal-liberaal gezinde Preußische 
Jahrbücher, een tijdschrift dat hem echter al snel een al te academische en politiek 
voorzichtige vorm aannam.101 De oprichting van het blad viel samen met het begin van 
de zogenaamde Neue Ära. Tijdens het Verfassungskonflikt was Mommsen betrokken bij 
de oprichting van de links-liberale oppositionele Fortschrittspartei, waarvoor hij vanaf 
1863 ook in de Pruisische landdag zat.102 In 1865 echter volgde na de Pruisisch-
Oostenrijkse overwinning op Denemarken de acceptatie van Bismarcks buitenlandse 
politiek. Hij eiste nu, nadat hij voorheen de claim van Friedrich von Augustenburg op het 
hertogsambt en daarmee de zelfstandigheid van Sleeswijk-Holstein had ondersteund, de 
annexatie van de hertogdommen door Pruisen.103 Ondanks twijfels verwelkomde hij ook 
de overwinningen op Oostenrijk en Frankrijk (1866 en 1870) en de daarop volgende 
nationale eenwording. Deze kon gezien worden als de vervulling van de ook door 
hemzelf steeds gepropageerde klein-Duitse staatsvorming. Het betekende echter niet dat 
Mommsen Bismarck onvoorwaardelijk steunde104; want hoewel Mommsen de uitkomst 
van Bismarcks buitenlandse politiek in deze jaren positief beoordeelde, hield hij 
onverkort vast aan zijn standpunt dat een werkelijk nationale staat slechts via de liberale 
weg bereikt kon worden: door economische eenheid, zoals voorgegeven in de vorm van 
de Zollverein, en door een nationale representatie in een nationaal-Duits parlement.105 

Na 1870 ondersteunde hij in de Pruisische landdag, nu als afgevaardigde voor de 
met Bismarck samenwerkende nationaal-liberale partij, niet alleen de in economisch en 
privaatrechtelijk opzicht liberale politiek van de kanselier maar ook de Kulturkampf tegen 
de katholieke kerk.106 De verdere formele parlementarisering van het Duitse rijk kwam 

                                                 
99 Deze wetenschappelijke en organisatorische activiteiten zijn in de laatste jaren vooral dankzij het werk 
van Stefan Rebenich nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht. Vgl. samenvattend: Rebenich, Mommsen, 
hoofdstuk V. 
100 Reichslimeskommission: Marchand, Down from Olympus, 173 e.v. 
101 Heuß, Mommsen, 166-67; Westphal, Welt- und Staatsauffassung, 94 en 101. 
102 Voor Mommsens politieke activiteiten in deze periode vooral: Heuß, Mommsen, 169 e.v., 270; verdere 
oordelen van Mommsen over de contemporaine politiek in de materiaalverzameling van Wickert, 
Mommsen IV, 50 e.v. 
103 ‘Die Annexion Schleswig-Holsteins’, RA. 373-401; Heuß, Mommsen, 171 e.v. ; Wickert, Mommsen IV, 
56 e.v. 
104 Vgl. daarentegen Jansen, ‘ “… wünschte ein Bürger zu sein.”’, 42, die Mommsens ‘cavourisme’ en zijn 
acceptatie van Bismarcks buitenlandse politiek als uitvloeisel van Mommsens vermeende hegelianisme 
interpreteert. Het gaat echter om een “rein pragmatische Argumentation” – zoals Jansen ibid. 45 zelf terecht 
opmerkt – van een man die reeds sinds jaar en dag de staatkundige aansluiting van zijn Heimat aan 
Duitsland wenste en vanuit een geenszins pacifistische visie op de internationale politiek de Pruisische zege 
en de mogelijke annexatie als een gelegenheid zag deze wens te realiseren. 
105 Zoals ook Jansen, ‘ “… wünschte ein Bürger zu sein.”’, 44 aanduidt; vgl. voor Mommsens wisselende 
stemming in de jaren 1866/71 tussen hoop en twijfel de brieffragmenten bij Wickert, Mommsen IV, 63 e.v. 
Deze tweeslachtigheid, in de regel eindigend met de acceptatie van het keizerrijk, is typerend voor het 
contemporaine liberalisme: Faber, ‘Realpolitik als Ideologie’, 10 e.v. 
106 Heuß, Mommsen, 191. 
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daarentegen niet tot stand. Zij was weliswaar nog steeds een liberale doelstelling, maar 
zolang Bismarck op de genoemde terreinen een liberale politiek voerde, waren de 
nationaal-liberalen bereid de door de Pruisische koning benoemde en primair van diens 
vertrouwen afhankelijke ‘kanselier van de eenheid’ te accepteren en met hem samen te 
werken.  

Aan deze liberale fase in de Duitse politiek kwam een einde in de jaren 1878/80. 
Bismarck stapte over van een op vrijhandel gebaseerde economische politiek naar een 
politiek van protectionisme (en dat met steun van het katholieke Zentrum, dat Bismarck 
en de liberalen gezamelijk in de Kulturkampf hadden bestreden). Geheel onverwacht 
kwam Bismarcks politieke ommezwaai niet. In 1873 was met de zogenaamde 
Gründerkrach een economische crisis uitgebroken die het vertrouwen in de door de 
liberalen mede vorm gegeven sociaal-economische politiek – gericht op de ontwikkeling 
van een moderne kapitalistisch-industriële maatschappij – ernstig ondergroef. Bismarcks 
keuze voor een andere sociaal-economische politiek was daarvan uiteindelijk de politieke 
vertaling. Het gevolg was een scheuring  binnen de nationaal-liberale partij. Aan de 
linkerzijde formeerde zich een nieuwe liberale partij, de Liberale Vereinigung, die 
principieel voor vrijhandel en een verdere constitutionalisering van het Duitse Rijk koos, 
maar die zich niet aansloot bij de nog altijd bestaande Fortschrittspartei. Mommsen sloot 
zich bij deze Secessionisten aan en zat van 1881 tot 1884 voor de Liberale Vereinigung in 
de Rijksdag. In de verkiezingscampagne van 1881 ageerde hij zeer scherp tegen de 
protectionistische politiek van de kanselier, die hij als een politiek van oplichterij 
(Schwindel) betitelde. Dit kwam hem op een proces wegens belediging te staan.107 In 
deze zelfde tijd viel ook de Berliner Antisemitismusstreit, waarin Mommsen principieel 
stelling betrok tegen de antisemitische beweging (onder hoofdstuk X,4). 

In 1884 leden de beide principieel-liberale partijen een grote nederlaag bij de 
verkiezingen voor de Rijksdag. Mommsen verloor zijn zetel, waardoor er een einde 
kwam aan zijn parlementaire carrière. Hij bleef echter actief in de links-liberale 
beweging: binnen buitenparlementaire organisaties, zoals de Goethebund die zich inzette 
voor de vrijheid van de wetenschap en de cultuur, en als publicist, met name in het door 
Theodor Barth geleide tijdschrift Die Nation.108 Eén jaar voor zijn dood riep hij, op 
instigatie van Barth, in dit tijdschrift zelfs op tot een coalitie van de links-liberalen met de 
sociaal-democratie (1902). 
 
Mommsens politieke positie: notabelen-liberalisme 
 
Mommsens politieke denken bleef ook na 1878 beheerst door de centrale gedachten van 
het Duitse liberalisme, zoals deze zich sinds de revolutie van 1848/49 gevormd hadden. 
Centraal stond op economisch terrein het principe van de vrijhandel. Dit economisch 
links-liberalisme steunde op de traditioneel-liberale voorstelling dat de burgerlijke 
samenleving bestond (of zou moeten bestaan) uit economisch zelfstandige burgers, en dat 
waren naast de beoefenaren van de vrije beroepen (artsen, advocaten etc.) en de actieve 
Bildungsbürger in staatsdienst (hoogleraren en docenten aan de gymnasia) vooral de 
zelfstandige ondernemers. Mommsen verkeerde in zijn Berlijnse tijd ook sociaal 
veelvuldig in kringen van het Wirtschaftsbürgertum. Politieke overtuiging en 
                                                 
107 Uitvoerige documentatie bij Wickert, Mommsen IV, 94 e.v. 
108 Heuß, Mommsen, 205 e.v.; Rebenich, Mommsen, 173 e.v. 
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maatschappelijke banden vielen hier in ieder geval ten dele samen. Politiek werden deze 
kringen beheerst door de gedachte dat het regeringssysteem geparlementariseerd diende 
te worden. Dat wil zeggen dat de meerderheid van de Rijksdag ook de regering zou 
moeten kunnen vormen. Daarbij waren deze liberalen – in ieder geval de oudere 
generatie, waartoe Mommsen behoorde – tegenstanders van het door Bismarck voor de 
Rijksdag-verkiezingen ingevoerde algemeen mannenkiesrecht. De nationale 
vertegenwoordiging diende in hun ogen bezet te worden door de maatschappelijke elite 
van Besitz en Bildung, een elite die geacht werd niet in de eerste plaats op te komen voor 
haar eigen belangen, maar voor het ‘nationale belang’. Vanuit die gedachte waren 
geleerden als Mommsen in de publicistiek actief als de woordvoerders van de publieke 
opinie. Als de wetenschappelijke duiders van de politieke en maatschappelijke 
werkelijkheid vormden zij een “geestelijke adel”, een “intellectuele aristocratie” en 
hadden zij een publieke en politieke functie.109 

Mommsen zag het als de taak van deze elite de publieke opinie te sturen en 
zodoende politieke invloed uit te oefenen ten gunste van het (vermeende) nationale 
belang. Zo zag hij bijvoorbeeld in publieke verklaringen van notabelen, met name ook uit 
de wetenschap, het voornaamste wapen tegen het antisemitisme. Hij was nauw betrokken 
bij de ‘Verklaring’ tegen het antisemitisme van 75 Berlijnse notabelen in november 1880. 
En nog in 1894 bood Mommsen, in een interview met Hermann Bahr, waarin hij zich 
zeer pessimistisch toonde over de mogelijkheid het antisemitisme effectief te bestrijden 
omdat antisemieten niet naar argumenten zouden luisteren:  
 

“Den Einzelnen hört man gar nicht an, aber eine internationale Erklärung könnte sich 
doch Achtung erzwingen. Wenn man einen kurzen Protest gegen den Antisemitismus 
verfassen würde, der in ein paar Sätzen die bekannten Gründe wiederholte und von allen 
irgendwie bedeutenden Männern Europas unterschrieben wäre, ob sie nun zur 
Wissenschaft oder zur Kunst oder zur Politik gehören, von den geistigen Edelleuten aller 
Länder und Völker – das, denke ich, könnte seine Wirkung nicht verfehlen.”110 

 
Het is een curieus advies. Enerzijds was het antisemitisme voor Mommsen een beweging 
van de Pöbel, die de eenheid van de jonge Duitse eenheidsstaat bedreigde. Deze Pöbel 
werd niet geacht naar argumenten te luisteren. Tegelijkertijd was hij zo overtuigd van de 
autoriteit van de notabelen in de samenleving, dat hij meende door een publiek appèl 
deze beweging van de Pöbel in te kunnen dammen.  

In de Kulturkampf en in de klassenstrijd zag Mommsen vergelijkbare 
bedreigingen.111 Daarbij maakte hij echter een belangrijk onderscheid. Enerzijds zette hij 
zich in tegen de antisemitische beweging en de intellectuelen die deze beweging 
steunden. Anderzijds ondersteunde hij met de grote meerderheid van de liberalen 
Bismarcks strijd tegen de katholieke kerk. Het katholicisme werd gezien als een 
middeleeuws relict, dat niet paste in het liberale, seculier-wetenschappelijk gekleurde 
wereldbeeld en waarvoor geen plaats kon zijn in de klein-Duitse, vaak cultuur-protestants 

                                                 
109 Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918 I, 590 e.v.; Ringer, Die Gelehrten. Vgl. bijv. RA. 15 (1874) 
en 92 (1880). 
110 Bahr, Antisemitismus, 28; de cursiveringen zijn van Bahr. 
111 Auch ein Wort, 211: “Neben dem längst ausgebrochenen confessionellen Krieg, dem sogenannten 
Culturkampf, und dem neuerdings entfachten Bürgerkrieg des Geldbeutels, tritt nun als drittes ins Leben 
die Mißgeburt des nationalen Gefühls, der Feldzug der Antisemiten.” 
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gedefinieerde nationale staat. Bovendien gold het op Rome georiënteerde ultramontane 
katholicisme als een organisatie die de Duitse eenheidsstaat bedreigde, ook al omdat vele 
katholieken voorstander waren (of in ieder geval waren geweest) van de groot-Duitse 
staatsvorming. De liberalen zetten zich in voor de vorming van een seculiere staat. Door 
hun steun voor de repressieve wetgeving, gericht tegen de katholieke kerk, ondergroeven 
zij echter tegelijkertijd hun eigen constitutionele principes.112  

Iets soortgelijks geldt ook voor Bismarcks ‘socialistenwetten’ die gericht waren 
tegen de socialistische partij. Deze druisten duidelijk in tegen de door de liberalen zo 
gekoesterde vrijheid van vereniging en werden daarom door de links-liberalen, inclusief 
de meerderheid van de ‘secessionisten’ van 1880, afgewezen. Mommsen behoorde tot de 
minderheid die in 1884 met de verlenging van deze wetten instemde.113 Terwijl het in de 
strijd van de antisemieten tegen de joden nog vooral ging om gelijke rechten, was er in 
het geval van de socialisten slechts sprake van een jaloezie van de bezitlozen tegen het 
eigendom. In beide gevallen kwam de agitatie van onderen, van wat Mommsen de Pöbel 
noemde, en deze agitatie richtte zich tegen de burgerlijke samenleving met haar 
juridische gelijkheid en de door de liberalen principieel geaccepteerde sociaal-
economische ongelijkheid. 

Ook zijn uiteindelijke acceptatie van de sociaal-democratie formuleerde 
Mommsen in dit kader. In het artikel ‘Was uns retten kann’ in Barths tijdschrift Die 
Nation pleitte hij voor een samenwerking van links-liberalen en sociaal-democraten 
teneinde een ‘staatsgreep’ van Junkertum en de katholieke priesterschap tegen keizer en 
volksvertegenwoordiging te verhinderen.114 Voor de sociaal-democratische politiek had 
hij nog altijd weinig waardering, maar het was in zijn ogen “helaas waar dat op dit 
moment dit de enige grote partij is die aanspraak mag maken op politieke achting.” De 
samenhang en de organisatie van de partij en de kwaliteit van de leiding – “jedermann in 
Deutschland weiß, daß mit einem Kopf wie Bebel ein Dutzend ostelbischer Junker so 
ausgestattet werden könnten, daß sie unter ihresgleichen glänzen würden” – werden 
positief beoordeeld. Daarmee voldeed de partij aan de voornaamste criteria waarmee 
Mommsen partijen en politici de maat nam: duidelijke doelstellingen en een gebildete en 
doelbewuste leiding. Met de Honoratioren van de SPD viel daarom samen te werken.

                                                 
112 Langewiesche, Liberalismus, 184-85; Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918 II, 254-55. 
113 Rebenich, Mommsen und Harnack, 467 e.v. 
114 Herdrukt in Hartmann, Mommsen, 255-58; vgl. voor de politieke achtergrond: Rebenich, Mommsen und 
Harnack, 469 e.v. 
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III De Römische Geschichte  
 
 
 
 
 
1 Inleiding: ontstaan en opzet van de Römische Geschichte  
 
De Römische Geschichte werd geschreven op verzoek van de uitgevers Salomon Hirzel 
en Karl Reimer als onderdeel van een reeks populariserende werken over de antieke 
wereld, niet bedoeld voor de vakgenoten maar voor gebildete lezers.1 Om die reden zag 
Mommsen af van een geleerd apparaat. Het ging hem er om, zoals hij in een brief aan 
Karl Benedikt Hase schreef, een realistisch beeld van het verleden te geven dat weliswaar 
gebaseerd was op wetenschappelijk onderzoek, maar dat niet door de steigers van dat 
onderzoek verhuld mocht worden:  
 

“Es läßt sich gegen diese, auf jeden philologischen ornatus verzichtende und die 
Forschung nach Kräften versteckende Form wohl manches sagen, und was Sie dagegen 
einwandten, qu’il faut croire l’auteur sur sa parole, ist auch sonst mir vorgehalten 
worden, aber ich glaube doch damit die richtige Form getroffen zu haben. Wir versperren 
uns und andern mit unsern Baugerüsten mehr und mehr die Fassade, und es tut einmal 
not, die Sachen selbst in dem ganzen und großen Zusammenhang wirken zu lassen. Eine 
solche Wirkung ist aber nur möglich, wenn der Leser, versteht sich vorläufig, glaubt und 
der Schreiber diesen Glauben voraussetzt; würde jedes einzelne doch erst bewiesen und 
also dem Leser zugebracht, so verzettelte der historische Eindruck sich völlig. Ich habe 
alle Ursache, mit den Resultaten des freilich bedenklichen Experiments zufrieden zu sein 
und glaube wirklich, wenn Sie mich nicht auslachen wollen, manchem Gelehrten und 
Ungelehrten die Überzeugung beigebracht zu haben, daß das Altertum auch durch 
menschliche Motive bestimmt ward, was man nachgerade vor lauter antiquarischem 
Wust anfing zu vergessen.”2 

 
De eerste drie banden verschenen in de jaren 1854-56. Zij beslaan de periode van de 
eerste sporen van menselijke beschaving in Italië tot de definitieve vestiging van ‘Caesars 
monarchie’ in 46 v.C. Zij zijn onderverdeeld in vijf ‘boeken’. De eerste band bestaat uit 
drie boeken: het eerste beslaat de koningstijd, het tweede de periode van het begin van de 
republiek tot de eenwording van Italië door de Romeinse expansie (afgesloten ± 270 
v.C.) en het derde de periode van de Eerste Punische Oorlog (264-241 v.C.) tot aan de 
verwoesting van Karthago en de definitieve onderwerping van Griekenland (146 v.C.). 

                                                 
1 Ludwig Preller, die zelf voor de serie van de Weidmannsche Buchhandlung de delen over de Griekse en 
Romeinse mythologie schreef, formuleerde in zijn bespreking van de eerste band van de Römische 
Geschichte (LC. 1854, kol.743) als doel van het werk dat het “nach der rühmlichen Absicht des Verlegers 
dienen sollte, eine Anregung und Belehrung in weiten Kreisen zu sein und das nur auf den schwierigen 
Wegen der gelehrten Profession Genießbare, endlich einmal auch dem größeren Publikum der Gebildeten 
zugänglich zu machen.” De bespreking verscheen anoniem; dat Preller de auteur is, blijkt uit Mommsens 
brief aan Jahn, 18 dec. 1854 (Wickert, Mommsen III, 628 nr. 57; Briefwechsel, nr. 161, blz. 193). 
2 2 maart 1856: Wickert, Mommsen, III 633, nr. 83a; “auch sonst”: bijv. LC. 1854, kol. 743; Minerva 253 
(1855) m.n. 280-81. 
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De tweede band bestaat uit boek vier, dat de ‘Romeinse revolutie’ beschrijft, dat wil 
zeggen de Romeinse geschiedenis vanaf het volkstribunaat van Tiberius Gracchus tot en 
met de vestiging van een oligarchische constitutie tijdens de dictatuur van Sulla (133-78 
v.C.). De derde band (boek 5) beschrijft ‘de oprichting van de militaire monarchie’ na de 
dood van Sulla.  

In 1885 verscheen band vijf (boek 8), waarin de Romeinse provincies in de 
keizertijd centraal staan. De vierde band (de boeken 6 en 7), waarin de geschiedenis van 
de keizers en van Romeins Italië verteld had moeten worden, is ondanks voorstudies 
nooit verschenen. De door Alexander en Barbara Demandt gepubliceerde aantekeningen 
die Paul en Sebastian Hensel van Mommsens hoorcolleges over de geschiedenis van het 
keizerrijk hebben gemaakt geven wel een indruk van Mommsens oordelen en 
interpretaties, maar kunnen niet gezien worden als een volwaardige vervanging.3 Reeds 
de afzonderlijke behandeling van de provincies in de vijfde band wijkt af van de 
presentatie in de hoorcolleges. Daarentegen sluit het  interpretatieve kader van deze 
vijfde band, ondanks het verschil in thematiek en het daardoor noodzakelijk geworden 
verschil in vorm, en in tegenstelling tot wat in de literatuur over Mommsen vaak beweerd 
wordt, wel degelijk bewust aan bij de vroegere banden. Ik zal het vijfde deel dan ook in 
mijn interpretatie van de Römische Geschichte integreren. 

De eerste editie was een kleine sensatie. Reeds in 1857 verscheen een tweede 
editie van de eerste band. Deze tweede editie van het eerste deel wijkt op belangrijke 
punten af van de eerste. Deze afwijkingen beslaan in de eerste plaats een grote 
uitbreiding van de cultuurhistorische hoofdstukken. De overige verschillen, hoe radicaal 
de formuleringen soms ook van die in de eerste editie verschillen, leidden voornamelijk 
tot een aanscherping van interpretaties en stellingnames die reeds in de eerste editie de 
leidraad van Mommsens duidingen vormden. Zo werd bijvoorbeeld de staatsrechtelijke 
analyse van de overgang van monarchie naar republiek, die al in de eerste editie centraal 
stond, sterk uitgebreid. Om die reden ben ik uitgegaan van de standaardeditie die in de 
regel aan besprekingen van de Römische Geschichte ten grondslag ligt, namelijk de 
negende van 1902. De tekst van deze editie is ook die van de pocketuitgave van 1976, 
waarnaar in deze studie verwezen zal worden.4 Waar nodig zal ik ook verwijzen naar de 
eerste editie of aangeven dat een specifieke passage hierin nog niet te vinden is. 
 Centraal in de Römische Geschichte staat ongetwijfeld de politieke geschiedenis 
van Rome en de hiermee verbonden geschiedenis van de Romeinse constitutie. Maar 
Mommsen integreerde ook een aantal uitgebreide hoofdstukken over de samenleving, 
economie en cultuur in zijn geschiedenis. Zij beschrijven enerzijds de uitgangssituatie 
waarbinnen de politieke handelingen plaatsvonden, de omstandigheden waarmee de 
Romeinse politici rekening moesten houden. Tegelijkertijd was een dergelijke 
cultuurhistorische beschrijving de enige manier om “de diepe kloof” zichtbaar te maken 
“die ons [moderne] denken en voelen van dat van de oude cultuurvolken scheidt.”5 Over 
deze cultuurhistorische hoofdstukken werd over het algemeen zeer positief geoordeeld, 

                                                 
3 Mommsen, Römische Kaisergeschichte. Nach den Vorlesungs-Mitschriften von Sebastian und Paul 
Hensel 1882/86, Barbara en Alexander Demandt ed. (München 1992). 
4 DTV: 5e ed. 1993. De nummering van de banden wijkt af van de oorspronkelijke: de delen 1 en 2 van de 
pocketuitgave bieden de oorspronkelijke eerste band, deel 3 de tweede, deel 4 en 5 de derde; deel 6 en 7 de 
vijfde band. 
5 RG. I, 159. 
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met name in de sterk uitgebreide cultuurhistorische delen in de tweede editie van de eerste 
band.6 En reeds in 1855 stelde een recensent van F.M. Wittmanns Das altgermanische 
Königthum deze cultuurhistorische aanpak de germanisten ten voorbeeld.7 
 

                                                 
6 Bijv. LC. 1858, kol. 373-75; ibid. 1856, kol. 797 werd in een bespreking van de eerste band van Ludwig 
Langes Römische Alterthümer “die Aufgabe einer Italischen Culturgeschichte” als “Mommsen’s 
Anregung” tegen Langes traditionele antiquarische opzet in positieve zin uitgespeeld. 
7 LC. 1855, kol. 579: “das Muster, welches Mommsen in seiner Behandlung der römischen Königsperiode 
gegeben hat, ist für den Germanisten sehr empfehlenswerth.” 
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2 Wetenschap en geschiedschrijving 
 
De Römische Geschichte was het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en bood voor 
verschillende aspecten van de Romeinse geschiedenis nieuwe interpretaties. De groeiende 
scepsis ten aanzien van de overlevering voor de vroeg-Romeinse geschiedenis komt hierin 
tot uitdrukking dat Mommsen de vertellingen over de Romeinse koningen en de vroege 
republiek, die door latere geschiedschrijvers (zoals bijvoorbeeld Livius en Dionysios van 
Halikarnassos) en filosofen (zoals bijvoorbeeld Cicero) overgeleverd zijn, vrijwel volledig 
wegliet.8 Het daardoor ontstane gat in de Romeinse geschiedenis probeerde Mommsen op 
twee manieren te dichten. In de eerste plaats interpreteerde hij, in navolging van Niebuhr en 
vooral van Joseph Rubino, de overlevering als de neerslag van de staatsrechtelijke 
ontwikkeling van Rome. Het methodologische uitgangspunt werd daarbij gevormd door de 
voor het privaatrecht ontwikkelde begripslogische systematiek van de Historische 
Rechtsschule. In plaats van een hervertelling van de overgeleverde sagen gaf Mommsen 
een reconstructie van de vroeg-Romeinse staatsinstellingen. In de tweede plaats negeerde 
hij de etnologische uitweidingen over het pre-Romeinse Italië, zoals met name 
gepresenteerd door Dionysios van Halikarnassos, en verving deze door de filologische 
reconstructie van de taalkundige verwantschap van de diverse talen van het vroege Italië, 
zoals deze op basis van inscripties vast te stellen zou zijn. Het methodologische 
uitgangspunt werd hier gevormd door de zich in het midden van de negentiende eeuw snel 
ontwikkelende vergelijkende Indo-europese taalkunde. De resultaten werden in de 
Römische Geschichte gebruikt om de ontwikkeling van het vroege Italië in een aantal 
cultuurfasen te presenteren. Op beide terreinen – de rechtswetenschap en de filologie – was 
Mommsen zelf reeds actief geweest. De methodologische uitgangspunten en de hierdoor 
beschikbare gegevens werden door hem gebruikt om de vroege geschiedenis van Rome en 
Italië te kunnen schrijven. Zij zullen in de hier volgende analyse van de Römische 
Geschichte dan ook uitgebreid aan de orde komen (hoofdstukken V en VII). 

Mommsen ging bij zijn duiding van het vroege Rome niet in op het ontstaan van 
de overlevering noch op de bronnenkritiek die tot zijn eigen, radicaal afwijkende beeld 
van de vroeg-Romeinse geschiedenis had geleid. Dat paste niet in de opzet van de 
Römische Geschichte als een op een breed niet-wetenschappelijk publiek gericht werk. In 
besprekingen van het werk werd het veelal betreurd dat Mommsen niet inging op de 
bronnen en het recente onderzoek en dat hij zodoende zijn interpretaties niet expliciet 
onderbouwde.9  

Mommsen ging echter in de cultuurhistorische hoofdstukken wel in op de aard 
van de geschiedbeoefening in Rome in de verschillende periodes van zijn ontwikkeling. 
In feite integreerde hij zodoende de geschiedenis van de overlevering in de 
cultuurgeschiedenis van Rome. Bij zijn bespreking van het vroege Latium merkt hij 
lapidair op “dat geen Homerus hiervan een beeld heeft gegeven”, waarmee hij Niebuhrs 
theorie dat de verhalen over het vroege Rome afkomstig waren uit een met het vroege 
Griekenland vergelijkbare mondeling overgeleverde epische poëzie naar het rijk der 

                                                 
8 Vgl. kritisch: LC. 1854, kol. 743-44. 
9 Dit is bijv. de kern van de anonieme recensie van de eerste band in Minerva 253 (1855) 273-89; vgl. LC. 
1854, kol. 743. 
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fabelen verwees.10 De basis voor de Romeinse geschiedschrijving werd gevormd door de 
annalen van de pontifices en de overlevering in de adellijke families, die echter evenzeer 
waardevolle informatie als verdraaiingen en vervalsingen omvatten (RG. I, 478-80). In de 
vierde eeuw v.C. zouden de mondeling overgeleverde “sprookjes” (RG. I, 480) reeds tot 
een eenduidig verhaal omgevormd zijn, waarbij de Grieks-hellenistische invloed een niet 
onbeduidende rol zou hebben gespeeld. In deze periode ontstond ook de mythe van de 
Trojaanse afstamming van de Romeinen, waarvan Mommsen de ontstaansgeschiedenis 
kort schetst. Een centrale rol daarbij speelde Timaios van Tauromenion, “einer von den 
Historikern, die über nichts so genau Bescheid wissen als über unwißbare Dinge.”11  

Een eigen geschiedschrijving ontwikkelden de Romeinen aan het einde van de 
derde en in de eerste helft van de tweede eeuw. In zijn hoofdstuk over de literatuur en 
kunst van deze periode geeft Mommsen een karakteristiek van het werk van Naevius en 
Ennius, van Fabius Pictor en Cato. In deze periode werden de nationaal-Romeinse 
overlevering, die Rome met Alba en Latium verbond, en de Griekse, zoals deze door 
Timaios vastgelegd was en die de Romeinen van de Trojanen liet afstammen, met elkaar 
verbonden en in deze vorm een vast onderdeel van de duiding van de Romeinse 
oergeschiedenis (RG. II, 452-53). Het succes van deze “slechte en onhandige” constructie 
was volgens Mommsen te danken aan de in deze periode beginnende sterke invloed van 
de Griekse cultuur op Rome. De ontwikkeling van de geschiedschrijving wordt zodoende 
geïnterpreteerd en gepresenteerd als onderdeel van de culturele ontwikkeling van Rome 
tijdens en na de Tweede Punische Oorlog (vgl. daarover hoofdstuk VII,11). 

In zijn kritische beoordeling van deze Romeinse geschiedschrijving en vooral van 
het werk van de in Rome werkzame Griekse geschiedschrijver Polybios bracht 
Mommsen ook zijn eigen zelfbeeld als onderzoeker en geschiedschrijver tot uitdrukking. 
Aan Polybios’ werk prees hij diens bronnenkritiek en zijn afkeer van de overlevering. 
Tegelijkertijd echter keerde hij zich tegen Polybios’ “mechanische” visie op het 
historisch proces.12 De geschiedschrijving van de late republiek produceerde naar 
Mommsens mening onder invloed van hellenistische voorbeelden niet veel meer dan 
‘historische romans’. Maar het waren deze ‘romans’ die de traditie van de Romeinse 
oergeschiedenis vastlegden en daarmee ook het moderne beeld van de vroege 
geschiedenis voor een belangrijk deel bepaalden. Mommsen laat niet na zijn eigen 
‘wetenschappelijke’ visie tegen concurrerende, sterker aan de traditie vasthoudende 
projecten, zoals van Gerlach en Bachofen, af te zetten: 
 

“So dringt von verschiedenen Seiten her der historische Roman der Griechen in die 
römische Historiographie ein; und es ist mehr als wahrscheinlich, daß von dem, was man 
heute Tradition der römischen Urzeit zu nennen gewohnt ist, nicht der kleinste Teil aus 
Quellen herrührt von dem Schlage der ‘Amasis von Gallien’ und der Fouquéschen 
Ritterromane – eine erbauliche Betrachtung wenigstens für diejenigen, die Sinn haben für 
den Humor der Geschichte und die Komik der noch in gewissen Zirkeln des neunzehnten 
Jahrhunderts für König Numa gehegten Pietät zu würdigen verstehen.” 13 

                                                 
10 RG. I, 111; ibid. 236 erkende hij echter wel het bestaan van Ahnenlieder.  
11 RG. I, 482-84; cit. blz. 484. 
12 RG. III, 464-67; bronnenkritiek ook: RG. V, 275.  
13 RG. V, 278-79; “historische romans”: ibid. 278; vgl. ibid. 276 de duiding van Sisenna’s geschiedwerk als 
“den ersten römischen Versuch in der bei den Griechen so beliebten Zwittergattung von Geschichte und 
Roman…” Vgl. voor Mommsens afkeer van de historische roman: Wucher, Mommsen, 203. 
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Zijn eigen werk bood een alternatief beeld van het vroege Rome, zonder dat de ‘steigers’ 
van het historisch-kritische handwerk in zijn presentatie van dat vroege Rome zichtbaar 
waren. Dit handwerk identificeerde Mommsen met de tweede richting in de Romeinse 
geschiedbeoefening – de antiquarische, die zich richtte op de Romeinse instituties. 
Eigenlijk was het, zo stelt Mommsen vanuit zijn eigen wetenschappelijke credo vast, de 
taak geweest van antiquarii als Varro de gehele overlevering omver te werpen. Dat was 
in Rome echter niet mogelijk geweest, omdat deze overlevering reeds oud en volledig 
“met het burgerlijke leven van de natie vergroeid was.” Voor de conservatieve Varro was 
het daarom volstrekt ondenkbaar deze traditie te willen vernietigen en zelfs al had 
 

“ein Verwegener Freigeist sich dazu gefunden, so würde gegen diesen schlimmsten aller 
Revolutionäre, der der Verfassungspartei sogar ihre Vergangenheit zu nehmen Anstalt 
machte, von allen guten Bürgern das ‘Kreuzige’ erschollen sein.”14 

 
De revolutionaire consequenties van een herziening van de historische traditie op basis 
van het antiquarianisme zou dezelfde uitwerking hebben gekregen als de boodschap van 
Christus in Palestina – de volledige omverwerping van de traditie en een nieuw en hoger 
niveau van de geestelijke ontwikkeling van de mens (vgl. hoofdstuk X,5). Een moderne 
historisch-kritische geschiedschrijving was in Rome in feite onmogelijk. Zij was 
voorbehouden gebleven aan de wetenschap van de negentiende eeuw. 

Wat critici vooral stoorde in dit soort passages was Mommsens stijl, zoals deze in 
het Kreuzige! tot uitdrukking kwam. Mommsen schreef zijn geschiedenis als de 
alwetende verteller van een realistische roman zonder nadrukkelijk in te gaan op zijn 
bronnen of op het onderzoek dat aan zijn vertelling ten grondslag lag. Dat was niet 
gebruikelijk in de historische literatuur. Zelfs historische romans, zoals bijvoorbeeld het 
in dezelfde tijd gepubliceerde Lydia. Ein Bild aus der Zeit des Kaisers Marc Aurel (1856) 
van Hermann Geiger, waren in navolging van K.A. Böttiger en W.A. Becker voorzien 
van voetnoten en informatieve terzijdes van de verteller die de wetenschappelijke 
autoriteit van de auteur dienden te bewijzen.15 Mommsens autoriteit daarentegen stond 
niet ter discussie. In besprekingen van de Römische Geschichte wordt steeds nadrukkelijk 
gewezen op de wetenschappelijke staat van dienst die de jonge onderzoeker reeds had 
opgebouwd en op de voor de geleerde herkenbare greep op het bronnenmateriaal.16 De 

                                                 
14 RG. V, 277: “Je mehr und je tiefer man forschte, desto deutlicher trat es hervor, was es hieß, eine 
kritische Geschichte Roms schreiben. Schon die Schwierigkeiten, die der Forschung und Darstellung sich 
entgegenstellten, waren unermeßlich; aber die bedenklichsten Hindernisse waren nicht die literarischer Art. 
Die konventionelle Urgeschichte Roms, wie sie jetzt seit wenigstens zehn Menschenaltern erzählt und 
geglaubt ward, war mit dem bürgerlichen Leben der Nation aufs innigste zusammengewachsen; und doch 
mußte bei jeder eingehenden und ehrlichen Forschung nicht bloß einzelnes hie und da modifiziert, sondern 
das ganze Gebäude so gut umgeworfen werden wie die fränkische Urgeschichte vom König Pharamund 
und die britische vom König Arthur.” 
15 Korte, Ordnung und Tabu, 54; vgl. Gawantka, ‘Realien, reales Leben, Wirklichkeit’, 65-66. Vgl. voor 
deze traditie: Riikonen, Die Antike im historischen Roman, 59 e.v. 
16 Bijv. LC. 1854, kol. 743; Grenzboten 13 (1854/3) 5: “Zunächst fühlt man trotz der Abwesenheit alles 
gelehrten Apparats die große Gelehrsamkeit in allen Detailstudien heraus, die uns das Gefühl der Sicherheit 
gibt, auch wo uns einmal eine gewagte Behauptung begegnet.” (mijn cursiveringen) – de recensie vervolgt 
dan met een niet geheel adequate wetenschappelijke biografie van Mommsen tot 1854. Vgl. bijv. ook Peter, 
Studien, 3. 
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lezer kon hem dus “op zijn woord geloven”. Dat liet hij overigens ook zelf herhaaldelijk 
nadrukkelijk weten in zijn tekst. Op verschillende plaatsen, waar zijn beeld afweek van 
de gangbare interpretaties, wees hij – zonder de bekritiseerde auteurs bij naam te noemen 
– deze interpretaties krachtig op basis van zijn wetenschappelijke autoriteit af, echter 
zonder daarvoor een inhoudelijke argumentatie aan te dragen: 
 

 “Wer die Römer und ihre Geschichte kennt, der weiß es, daß das Eigentümliche ihrer 
öffentlichen und Privatthätigkeit auf ihrem städtischen und kaufmännischen Wesen ruht, 
und daß ihr Gegensatz gegen die übrigen Latiner und überhaupt die Italiker vor allem der 
Gegensatz ist des Bürgers gegen den Bauer.”17 

 
Uiteraard presenteert de auteur van deze regels zich zelf hier als de (beste) kenner van de 
Romeinse geschiedenis. De omstreden, door critici heftig tegengesproken interpretatie 
wordt gevestigd op basis van wetenschappelijke autoriteit, de kennis op het bezit waarvan 
de auteur zich beroept, zonder daarvoor nadrukkelijk de bronnen te geven of een 
inhoudelijke argumentatie te bieden.18  
 

                                                 
17 RG. I, 62-63; vgl. de kritiek in LC. 1854, kol. 744. 
18 Een hele reeks voorbeelden bij Peter, Studien, 5-6. 
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3 De modernisering van de Romeinse geschiedenis  
 
In de Grenzboten formuleerde Julian Schmidt in 1852 de voornaamste doelstelling van de 
historische roman – maar we kunnen deze uitbreiden tot de geschiedschrijving in het 
algemeen – in begrippen die sterk aan de hiervoor (blz. 34) geciteerde begrippen van 
Mommsen doen denken, als een dubbele: 
 

“Der Dichter [d.w.z. de auteur van een historische roman] hat die doppelte Aufgabe, das 
Gemälde seines Zeitalters so zu entwerfen, daß wir die Kluft, die uns von demselben 
trennt, lebhaft empfinden, und uns doch zugleich den Weg zu bahnen, der uns das 
Verständniß eröffnet.” 

 
Vanuit de eigen tijd diende hij licht (Schein) in de duisternis van het verleden te brengen, 
zodat: 
 

“uns die Vergangenheit wie die Gegenwart erscheint; nicht so, als ob wir uns mit unsren 
gegenwärtigen Empfindungen und Reflexionen darin wiederfinden, sondern daß wir mit 
den innern Zusammenhang der uns augenblicklich fremden Anschauungsweise mit 
unsrer gegenwärtigen begreifen.”19 

 
Anders gezegd: de auteur van de historische roman, maar ook de geschiedschrijver20, 
diende het verleden zodanig in eigentijdse begrippen en concepten te vertalen dat er toch 
een relatie ontstond tussen dat verleden en het heden. De door Mommsen gekozen manier 
bestond uit de radicale modernisering van vele aspecten van het Romeinse leven, één van 
de opmerkelijkste en meest besproken aspecten van zijn Römische Geschichte. Deze 
modernisering werd in de eerste plaats daardoor bewerkstelligd dat Mommsen de 
Romeinse geschiedenis in een moderne terminologie schreef: de consul was een 
‘burgemeester’, de veldheer een ‘generaal’, het commando van de vloot lag bij een 
‘admiraal’, de Latijnse Bond vormde een ‘eedgenootschap’ en een Zollverein, 
enzovoort.21 Maar het bleef niet bij deze radicale modernisering van de begrippen waarin 
de geschiedenis wordt verteld. Ook de maatschappelijke verhoudingen en politieke 
conflicten in Rome werden expliciet met moderne verschijnselen vergeleken, waardoor 
Mommsens vertelling van de Romeinse geschiedenis niet alleen een sterk moderniserend 
karakter maar ook een politieke lading kreeg. Mommsen duidde de Romeinse 
geschiedenis vanuit de liberale denkstijl en presenteerde haar in de bijbehorende 
terminologie met de bijbehorende politieke connotaties: de zich tegen noodzakelijke 
hervormingen werende Romeinse aristocraten waren Junker, priesters van alle religies 
Pfaffen, de onderklasse van de burgerij vormde een Pöbel. De rol van de terugblikkende 
geschiedschrijver is hier cruciaal. Want de “leidende gedachten” (Droysen) in de 
Römische Geschichte zijn centrale concepten in het nationaal-liberale discours. In een 
aantal gevallen vormden zodoende moderne concepten en verschijnselen de basis voor 
een modernistische interpretatie van delen van de Romeinse geschiedenis die volstrekt 
                                                 
19 Grenzboten 11 (1852/III) 486. 
20 Vgl. Schmidts oordeel over Mommsens essay over ‘Zwitserland in de Romeinse tijd’, onder blz. 57. 
21 Een reeks voorbeelden bij Peter, Studien, 15 e.v.; Sträuli, Mommsens Römische Geschichte., 96-98; 
Wucher, Mommsen, 41-42; vgl. Meier, ‘Das Begreifen des Notwendigen’, 202. 
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onafhankelijk leek te zijn van de duidingen in het bronnenmateriaal. Zo werd de 
eenwording van Italië onder Romeins gezag geïnterpreteerd als het ontstaan van een 
nationale staat en werden de politieke conflicten in Rome opgevat als conflicten tussen 
politieke ‘partijen’: de strijd tussen optimates en populares in de late republiek werd een 
strijd tussen conservatieven en liberalen (Fortschritt).22 

Het gevolg van de vele toespelingen op de eigentijdse politiek, maatschappij en 
cultuur en van het gebruik van moderne begrippen om antieke situaties aan te duiden was 
een sterk individueel en subjectief gekleurde stijl. Dit werd nog versterkt door 
Mommsens vele scherp geformuleerde oordelen over historische personen en situaties 
cum ira et studio. Deze oordelen hangen ten dele samen met de opzet van de Römische 
Geschichte. Mommsen ging bij de beschrijving van de historische ontwikkeling steeds uit 
van de uiteindelijke uitkomsten van die ontwikkeling die hij als terugblikkende historicus 
kende (of dacht te kennen). Vanuit dit terugblikkende perspectief kwalificeerde hij de 
historische ontwikkeling als ‘noodzakelijk’ en ging hij vooral op díe aspecten van het 
verleden in die aan die noodzakelijk geachte ontwikkeling hadden bijgedragen. Deze 
kennis achteraf van de historische ontwikkeling gebruikte hij vervolgens als maatstaf aan 
de hand waarvan Romeinse politici beoordeeld konden worden. Positief werden politici 
beoordeeld die de historische ontwikkeling hadden voorzien en daar naar hadden 
gehandeld; veroordeeld werden daarentegen degenen die dit verzuimden. Zo 
interpreteerde hij het politieke handelen van republikeinse politici als Gaius Gracchus en 
Julius Caesar als het doelbewuste streven deze historische ontwikkeling vorm te geven; 
hun daden vloeiden voort uit politieke programma’s die in de politieke strijd van het 
antieke Rome ontstaan zouden zijn en die door Mommsen met terugwerkende kracht 
geformuleerd werden.23  

Deze grote nadruk op de ‘noodzakelijkheid’ van de historische ontwikkeling wil 
echter niet zeggen dat het historisch proces enkel en alleen het resultaat was van zichzelf 
verwerkelijkende ‘Ideen’ of andere onpersoonlijke machten, en niet door menselijk 
handelen werd beïnvloed. Herhaaldelijk worden door Mommsen alternatieve handelingen 
en ontwikkelingen aangeduid.24 En juist in zijn uitgesproken oordelen over historische 
personen komt het belang tot uitdrukking dat hij hechtte aan het individuele handelen van 
de historische actors. Hij identificeerde zich echter in zijn rol als geschiedschrijver met 
het historisch proces dat hij overzag en hij gebruikte de ontwikkelingen die hij ontwaarde 
als de “leidende gedachten” van zijn geschiedschrijving. Deze identificatie van de 
verteller met het historisch proces komt ook daarin tot uitdrukking dat deze oordelen 
worden uitgesproken in naam van “de onpartijdige geschiedenis” en de “historische 
gerechtigheid”; de geschiedenis was een Totengericht.25 Typerend voor Mommsens stijl 
is daarbij het harde taalgebruik bij zijn veroordelingen: hoon, spot en sarcasme vormden 

                                                 
22 Wucher, Mommsen, 42; Meier, ‘Das Begreifen des Notwendigen’, 214. “Leidende gedachten”: Droysen, 
Historik, 229 e.v. 
23 Meier, ‘Das Begreifen des Notwendigen’, 214 e.v. biedt de beste analyse van dit aspect van de Römische 
Geschichte. Vgl. hieronder hoofdstuk VI,4 en 6, en VIII,5. 
24 Sträuli, Mommsens Römische Geschichte, 78-79. 
25 Meier, ‘Das Begreifen des Notwendigen’, 208 e.v. De “unparteiische Geschichte”: RG. III, 57; 
“geschichtliche Gerechtigkeit”: ibid. II, 308; de geschiedenis als “Totengericht”: ibid. III, 387 en ‘Thiers’, 
225 en 226. 
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de voornaamste stijlmiddelen.26 Zijn scherpe en eenzijdige veroordelingen van de laat-
republikeinse aristocratie en van staatslieden als Cicero en Pompeius zijn in dat verband 
berucht, evenals de tegenover deze negatieve figuren gestalte gegeven hagiografie van 
Caesar.27 

Contemporaine critici, en ook vrienden, bekritiseerden vooral dit ‘journalistieke’ 
karakter van Mommsens werk.28 Otto Jahn maakte in een brief aan Mommsen duidelijk 
onderscheid tussen de illustratieve vorm van analogieën, bedoeld om de Romeinse 
geschiedenis te verhelderen, en niet werkelijk ter zake doende terzijdes over de 
contemporaine politiek, en hij betreurde het dat Mommsen dit soort terzijdes in zijn boek 
had opgenomen. Mommsens antwoord was helder: hij had weliswaar vele van deze 
toespelingen in de eindversie geschrapt, maar hij was zo vol van de politieke situatie dat 
hij zich niet altijd had kunnen beheersen.29 Na de ervaringen sinds de revolutie van 
1848/49 was het in zijn ogen niet langer mogelijk geschiedenis te schrijven sine ira et 
studio, “zonder haat en liefde” zoals de contemporaine uitdrukking luidde.30 Niet voor 
niets wilde hij, zoals hij aan Henzen schreef, de antieke mens in “de reële wereld” 
plaatsen, waar “gehaat en bemind” (“gehaßt und geliebt”) wordt.31 Hij was nu eenmaal 
een animal politicum en politieke betrokkenheid vereiste per definitie partijdigheid. Dat 
gold ook voor een verleden dat niet meer was dan een voorbij heden en dat evenzeer door 
maatschappelijke en politieke conflicten gekenmerkt werd als de eigen tijd. 
Betrokkenheid vereiste zodoende ook hier partijdigheid. Waar er sprake was van 
modernistische terzijdes, zoals Jahn had geconstateerd, kwamen deze voort uit een 
identificatie van de auteur met de door hem beschreven situaties.  

In tegenstelling tot Preller en andere critici zagen verschillende recensenten juist 
in deze subjectieve oordelen “met haat en liefde” het positieve vernieuwende element van 
Mommsens werk. Het duidelijkst gebeurde dat in een bespreking in Karl Gutzkows 

                                                 
26 Meier, ‘Das Begreifen des Notwendigen’, 241-42; vgl. de analyse van Mommsens portret van Cato 
Minor door Walther, ‘Mommsen’, 255 e.v. die in tegenstelling tot Meier nadrukkelijk ook op de ironie als 
een door Mommsen veelvuldig gebruikt stijlmiddel wijst. 
27 Wucher, Mommsen, hfdst. 5 en 6, blz. 87 e.v.; Croke, ‘Mommsens’s Pompey’, 142 e.v. 
28 Bijvoorbeeld in de Blätter für literarische Unterhaltung (1857) 517-19, aldaar 518; LC. 1856, kol. 797. 
Fritz Mauthner constateerde in 1891 meer in het algemeen dat de ontwikkeling van de journalistiek een grote 
en in zijn ogen positieve invloed had uitgeoefend op de wetenschap; en hij stelde in dat verband “daß ein 
Mommsen vor der Epoche des Zeitungswesens seine römische Geschichte nicht so geschrieben hätte, wie er 
sie schrieb…” (geciteerd naar: Helmstetter, Geburt des Realismus, 52-53, noot 21). 
29 Jahn aan Mommsen, 13 dec. 1854: “Ich wollte, Du könntest Dich der Seitenblicke auf unsere Zeit 
enthalten. Ich meine natürlich nicht die Parallelen welche die römischen Verhältnisse erläutern, darin hast 
Du ganz bewunderungswürdige Dinge geleistet und oft das hellste Licht in größter Kürze bewirkt; sondern 
die, wo Du eigentlich nur auf die Gegenwart ein Streiflicht fallen läßt. Ich finde sie treffend und amüsant, 
aber dies Werk steht zu hoch für dergleichen, wobei die Befriedigung einer vorübergehenden Lust doch die 
Hauptsache ist.” (Wickert, Mommsen, III 628; Briefwechsel, nr. 160, blz. 192-93) Antwoord Mommsen, 18 
dec. 1854: Wickert, Mommsen III, 628-29, nr. 57; Briefwechsel, nr. 161, blz. 193-94. 
30 Brief aan Otto Jahn, 1 dec. 1854, naar aanleiding van de recensie van Preller in LC. (Wickert, Mommsen 
III, 628, nr. 55; Briefwechsel, nr. 159, blz. 191): “die Ordre, Geschichte zu schreiben ohne Haß und Liebe, 
könnte doch nun, seit wir auch Geschichte erlebt haben und erleben, endlich beseit gelegt werden.” 
Overigens is pas in de recensie van band II, LC. (1856) kol. 795 letterlijk sprake van een “zu große 
Leidenschaftlichkeit im Hassen wie im Lieben…” 
31 Formulering uit Mommsens brief aan Wilhelm Henzen, 26 nov. 1854; Wickert, Mommsen III, 628, nr. 53 
(onder blz. 43-44).  
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Unterhaltungen am häuslichen Herd, die volgens Hartmann door Mommsen als één van 
de verstandigste zou zijn beoordeeld: 
 

“Mommsen schwebt nicht, wie der Geist über den Wassern, über dem politischen 
Treiben; er ist mitten darin – und mit welcher Leidenschaft! Hier ein Veto, dort ein 
jauchzender Zuruf für Scipio oder Cato, Sulla oder Marius! […] Mommsen lebt in 
seinem Werke, ihm ist Rom und Cäsar etwas Faßbares, woran man Liebe und Haß 
erproben kann; er arbeitet sein Urtheil in das Geschehene hinein, gleichsam als wäre es 
auch ein damals Gewesenes, wie eine Meinung des Cicero. […] So wie es ist – mit seinen 
Runzeln und Furchen, bleibt es eine der bedeutendsten Erscheinungen unserer Zeit, 
epochemachend, indem es zum ersten mal die persönliche Mitleidenschaft auf die 
großartigste, schärfste Weise unverhüllt in die Geschichte eingeführt und die Nachwelt 
nicht zum Zuschauer, sondern zum Kämpfer in das Gladiatorenspiel der römischen 
Republik gerufen hat.”32  

 
De Römische Geschichte als ‘realistische’ geschiedschrijving 
 
Geschiedschrijving diende in de ogen van vele recensenten van de Römische Geschichte 
‘objectief’ te zijn, en deze objectiviteit diende ook in de stijl, de vorm van de 
geschiedschrijving tot uitdrukking te komen. Zo schreef Preller in zijn recensie van de 
eerste band in het Literarisches Centralblatt: 
 

“Endlich vermissen wir in dem ganzen Buch ungern eine gewisse ruhige Würde und 
Objectivität, wie sie dem Historiker so gut ansteht, jene in die Thatsachen und ihre 
Darstellung versenkte Einfachheit und Ruhe, welche alle Aufwallungen des subjectiven 
Gefühles mit seinen Sympathien und Antipathien zurückdrängt, gewagte Meinungen von 
selbst mäßigt, forcierte Behauptungen nicht aufkommen läßt. Vielmehr scheint sich der 
Verf. in einer gewissen Schroffheit und Keckheit des Urtheils und Ausdrucks zu 
gefallen…”33 

 
Mommsen verdedigde zijn modernisering van de Romeinse geschiedenis in een veel 
geciteerde brief aan Wilhelm Henzen: 
 

“Über den modernen Ton wäre viel zu sagen. Sie kennen mich genug um zu wissen, daß 
er nicht gewählt ist um das Publikum zu cajolieren; direkte Anspielungen, die sich 
hundertfach darboten, sind durchgängig verschmäht. Aber wollen Sie eins bedenken: es 
gilt doch vor allem die Alten herabsteigen zu machen von dem phantastischen Kothurn, 

                                                 
32 Unterhaltungen am häuslichen Herd N.F. 2 (1857) 398-400, citaten blz. 399 en 400. Of Gutzkow de 
auteur was van de recensie is niet aantoonbaar; zij ontbreekt in Rasch, Bibliographie Karl Gutzkow. 
Hartmann, Mommsen, 75. Hartmann maakt overigens niet duidelijk waaraan hij Mommsens oordeel 
ontleent; de bespreking wordt niet genoemd in de door Wickert verzamelde brieffragmenten en Wickert 
wijst ook niet op een eventuele reactie van Mommsen, wanneer hij kort op de bespreking wijst (Mommsen 
I, 506). 
33 L.C. 1854, nr. 47, kol. 743. Hier ligt ook een belangrijk punt van kritiek van Carl Peter, die het (Studien, 
8) onmogelijk vond “einen solchen Ton des Ausdrucks und der Darstellung mit unserer Vorstellung von 
der Würde und der Darstellung der Geschichte zu vereinbaren, und Männer wie Pompejus, Cicero, Cato, 
die, man mag sonst über sie urtheilen wie man will, doch jedenfalls eine der höchsten Stellen in der 
Geschichte einnehmen, scheinen uns schon um desswillen eine grössere Rücksicht der Form der 
Behandlung zu erfordern.” 
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auf dem sie der Masse des Publikums erscheinen, sie in die reale Welt, wo gehaßt und 
geliebt, gesägt und gehämmert, phantasiert und geschwindelt wird, den Lesern zu 
versetzen – und darum mußte der Konsul ein Bürgermeister werden usw. Es mag zu viel 
geschehen sein; glauben Sie nicht, daß ich eigensinnig gegen den Tadel mich opponiere. 
Aber meine Intention, denke ich, ist rein und richtig; die möchte ich vertreten.”34 

 
Er is in dit geval geen enkele reden aan Mommsens hier uitgesproken intenties te 
twijfelen: de modernisering van het verleden diende er toe een breder geïnteresseerd 
publiek een ‘realistisch’ beeld van het Romeinse verleden te geven en dit verleden 
zodoende toegankelijk te maken. Dat was immers de opdracht die hij van de uitgever had 
gekregen en zo werd het werk ook gelezen. Daarbij moet bedacht worden dat in ieder 
geval de eerste generatie lezers van de Römische Geschichte het klassiek gymnasium had 
doorlopen en, zeker wat betreft de voor een belangrijk deel op Cicero’s werk gebaseerde 
geschiedenis van de late republiek, een deel van de bronnen uit de eerste hand kende of in 
ieder geval een (traditioneel) beeld van deze geschiedenis had.35 Deze lezers ervoeren 
zodoende het contrast tussen het op school opgedane beeld en Mommsens 
moderniserende representatie en lijken de laatste vaak niet alleen als verrassend maar 
zelfs als een bevrijding ervaren te hebben en met name ook door het vernietigende 
oordeel over de schoolauteur Cicero bekoord te zijn geweest.36 Omgekeerd waren Carl 
Peters Studien zur römischen Geschichte expliciet bedoeld deze “nadelige werking” van 
Mommsens geschiedenis op de gymnasiasten tegen te gaan.37 En in Pruisen werd het 
gebruik van de Römische Geschichte in het gymnasiumonderwijs zelfs verboden.38 

De moderniserende terminologie maakt overigens deel uit van een veel breder 
scala van analogieën met andere historische periodes die bij de lezers een grote 
vertrouwdheid met historische literatuur veronderstellen. Zo deed het zogenaamde graf 
van Porsenna in Chiusi hem “lebhaft an die zwecklose und sonderbare Herrlichkeit der 
ägyptischen Pyramiden” denken, parafraseerde hij Demosthenes om de laat-republikeinse 
burgerij te karakteriseren, vergeleek hij de situatie van de piratenraids in de jaren 70 v.C. 
met de “Noormannentijd”, noemde hij Attalos van Pergamon “de Lorenzo de’ Medici 
van de Oudheid” en Antiochos IV Epiphanes een “karikatuur van Joseph II”.39 Deze 
veelvuldige vergelijkingen verlevigden de tekst en onderstreepten tegelijkertijd 
Mommsens oordelen over de betrokken personen en periodes, bijvoorbeeld wanneer 
                                                 
34 Brief van 26 november 1854; Wickert, Mommsen III, 628, nr. 53. 
35 Heuß, Mommsen, 87-88. 
36 Bijv. Georg von Siemens in een brief uit 1900: “Einer der großen Vorzüge Mommsens ist es, daß er die 
Geschichtsschreibung von dem lediglich sprachlich übersetzenden Oberlehrer-Standpunkt freigemacht und 
das Altertum begrifflich näher gebracht hat, indem er dasselbe in das Moderne übersetzte.” (geciteerd naar: 
Wucher, Mommsen, 42 noot 3). Vgl. ook de opmerking van Tycho Mommsen in een brief aan zijn broer, 
30 april 1856: Wickert, Mommsen III, 637 nr. 95. Vgl. voor Cicero bijv. de brief van Carl Ludwig aan 
Mommsen, 24 april 1856: Wickert, Mommsen III, 636, nr. 93.  
37 Zo stelde Peter in zijn voorwoord: “Die gegenwärtige Schrift ist hauptsächlich für den Kreis der 
Gymnasien bestimmt. Der Verf. hat bei seiner ersten Bekanntschaft mit dem Mommsenschen 
Geschichtswerke das Bedürfniss gefühlt, von den Gymnasien den nachtheiligen Einfluss abzuwehren, von 
dem sie nach seiner Meinung durch das genannte Werk bedroht sind… Unsere Schüler werden nur zu 
leicht durch die lebhafte, erregte Darstellung, durch die Neuheit der Urtheile und durch die glänzende 
Gelehrsamkeit fortgerissen, sie erfüllen sich mit Ansichten, die theils unhaltbar theils für sie geradezu 
verderblich sind und zu deren Prüfung es ihnen an allem Erforderlichen fehlt…” 
38 Rebenich, Mommsen, 105. 
39 Respectievelijk RG. I, 490; IV, 99; V, 47; II, 216 en III, 67. 
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Cicero’s redevoeringen in negatieve zin afgezet worden tegen de vergelijkbaar geachte 
memoires van Beaumarchais (RG. V, 285). Maar deze vergelijkingen hadden vooral een 
illustratieve functie, dat wil zeggen dat zij ertoe dienden de moderne lezer te helpen zich 
een beeld te vormen van de beschreven gebeurtenissen en situaties uit de Romeinse 
geschiedenis door aan bestaande hem bekende voorstellingen van historische of 
eigentijdse fenomenen te refereren.40 Deze associatieve beeldvorming is duidelijk 
wanneer hij Karthago karakteriseert als “het Londen” en Seleukeia als “het Bagdad van 
de Oudheid”, wanneer hij in het Rome van de jaren 50 v.C. een “in ieder opzicht met het 
negentiende-eeuwse Parijs vergelijkbare stad” ziet en in de inwoners van het Egyptische 
Alexandrië evenveel enthousiasme voor rellen ontwaart als in de moderne Parijzenaren.41 
Londen wordt hier geassocieerd met het moderne financieel kapitalisme, Parijs met 
revolutionair straatgeweld, terwijl Bagdad staat voor de typisch ‘oriëntaalse’ stad. Een 
fraai voorbeeld van deze beeldvormende doelstelling vormt Mommsens karakteristiek 
van de sociaal-economische en demografische situatie in Italië in de late republiek; zijn 
zeer negatief getoonzette beschrijving rondde hij af met een vergelijkend beeld:  
 

“Wenn man sich England vorstellt mit seinen Lords, seinen Squires und vor allem seiner 
City, aber die Freeholders und Pächter in Proletarier, die Arbeiter und Matrosen in 
Sklaven verwandelt, so wird man ein ungefähres [!] Bild der damaligen Bevölkerung der 
italischen Halbinsel gewinnen.” (RG. III, 410) 

 

                                                 
40 Bleicken, Lex Publica, 42 heeft het over de “illustrative Funktion” van analogieën in het Römisches 
Staatsrecht, maar deze constatering acht ik ook van toepassing op het merendeel van de analogieën in de 
Römische Geschichte. Correct: Sträuli, Mommsens Römische Geschichte, 73: “sie [die Parallele] setzt das 
Unbekannte dem bereits Bekannten gleich und macht es dadurch anschaulicher.” De analogieën zijn niet 
bedoeld om de lezer van een eigentijdse politieke boodschap te overtuigen. Een andere interpretatie wordt 
aangeduid door Heuß, Mommsen, 64: Mommsens argumentatie in de brief aan Henzen “läßt, wie billig [?], 
den Gehalt an politischem Urteil, das heißt das wirklich Substanzielle, das er erreichte, außer acht.” – een 
mij volstrekt onbegrijpelijke duiding. 
41 Respectievelijk RG. II, 25; IV, 153; IV, 297 en V, 103. 
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4 Geschiedschrijving en politiek  
 
In het gebruik van deze analogieën en van moderne begrippen komen Mommsens 
politieke opvattingen duidelijk tot uitdrukking en zijn werk wordt dan ook wel opgevat 
als een “politiek pamflet” en niet als serieuze geschiedschrijving.42 Ten onrechte, want er 
is geen enkele reden aan te nemen dat Mommsen de Römische Geschichte bewust zou 
hebben willen gebruiken om de lezers van zijn politieke opvattingen te overtuigen, zoals 
het begrip ‘pamflet’ suggereert. De analogieën en moderniseringen hadden primair een 
literair en illustratief, geen politiek doel. Het is bovendien typerend dat ook de 
conservatieve literatuurcriticus Wolfgang Menzel positief oordeelde over het werk.43  

Dit betekent ook dat het in Mommsens ogen niet mogelijk was om directe lessen 
voor de eigentijdse politiek aan het Romeinse verleden te ontlenen, hetgeen hij dan ook 
niet deed. De eenwording van Italië door de Romeinse expansie wordt weliswaar als de 
ontwikkeling van een nationale staat geduid, maar niet als voorbeeld voor de door hem 
gewenste klein-Duitse eenwording.44 De Romeinse staat is voor Mommsen niet “das 
Paradigma der liberalen Staatstheorie von 1848” en de Römische Geschichte is daarom 
slechts met terughoudendheid als bron voor de nationaal-liberale opvattingen na 1848 te 
gebruiken.45 Mommsens hagiografische beschrijving van zijn grote held Julius Caesar is 
geenszins te lezen als een verdediging van het eigentijdse ‘caesarisme’ in Frankrijk, laat 
staan als een pleidooi voor een ‘caesaristisch’ bewind van Bismarck in Pruisen of in een 
verenigd Duitsland.46 In dit laatste geval zag hij zich genoodzaakt zijn positieve oordeel 

                                                 
42 De sterke modernisering van de Romeinse geschiedenis leek Carl Peter (Studien, 16) “zwar in einem 
politischen Pamphlet ganz an der Stelle zu sein, in einem Geschichtswerke aber kann es nur dazu dienen, 
den reinen klaren Eindruck, der hier hervorgebracht werden soll, zu trüben.” Gregorovius noemde de 
Römische Geschichte in zijn dagboek (maart 1862) “eher ein Pamphlet als eine Geschichte” (geciteerd 
naar: Wucher, Mommsen, 215). Vgl. recenter bijv. Linderski, ‘Defensive imperialism’, 134: “A history this 
is not; as a grandiose political pamphlet it has few equals.” Herhaald door Freeman, ‘From Mommsen to 
Haverfield’, 30: “written […] more as a political pamphlet than a history.” Vgl. Wuchers karakteristiek van 
Mommsens geschiedschrijving als “a continuation of politics by other means”: Wucher, ‘Mommsen’s 
historical writing’; Rebenich, Mommsen, 96: “Tendenzhistorie”; vgl. ook Fulda, ‘Nationalliberaler 
Historismus’, 179. 
43 Wolfgang Menzels Literaturblatt 1854, blz. 301-4 en 1856, blz. 141-44. In zijn bespreking van het eerste 
deel wees Menzel er op (1854, blz. 301) dat Mommsen veelvuldig gebruik maakte van “Anspielungen auf 
die Gegenwart, ohne der Würde des historischen Styles dadurch Einbruch zu thun und in einer Weise, 
welche nicht nur die Theilnahme für sein Buch, sondern auch das Verständniß desselben erleichtern muß.” 
44 Zo bijv. Wucher, Mommsen, 75; Freeman, ‘From Mommsen to Haverfield’, 30: “Mommsen saw Rome’s 
unification of Italy as the model for German unification.” Vgl. onder hfdst. VII. 
45 Citaat: Gaedeke, Geschichte und Revolution, 171. Expliciet als bron in deze zin wordt de Römische 
Geschichte gebruikt door Gramley, Propheten, die bij haar interpretaties van passages uit de Römische 
Geschichte herhaaldelijk de plank volkomen misslaat. Onbegrijpelijk is dat Gramley, die de de besproken 
auteurs strikt naar wetenschappelijke discipline en positie (alleen ordinarii) zegt te hebben geselecteerd, 
teksten van de jurist Mommsen met die van de historici bespreekt. 
46 Zo bijv. Gundolf, Caesar, 59 en 63. Vgl. Hübinger, recensie van Rebenich, Mommsen, Neue Politische 
Literatur 48 (2003) 330-32, aldaar 331: “Wenn Mommsen Caesar als einen ‘Staatsmann im tiefsten Sinne 
des Wortes’ schildert […], hat sich nicht nur Napoleon III. sofort erkannt. Die deutschen Leser blickten auf 
Bismarck, und tatsächlich hatte Mommsen weniger den neuen napoleonischen ‘Caesarismus’ im Sinne. In 
der Ära der Reichsgründung wollte er mit den Mitteln des Historikers auf Augenhöhe zu Otto von 
Bismarck gelangen.” Bismarck was op dit moment (1856) nog gezant in Frankfurt! Ook de bewering “that 
his picture of Caesar paved the way for the man of ‘blood and iron’ – Bismarck” (Croke, ‘Mommsen’s 
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over Caesar te verdedigen tegen de beschuldiging een voorstander van het zogenaamde 
‘caesarisme’ te zijn. In de tweede editie voegde hij daarom een rechtvaardiging van zijn 
interpretatie toe: 
 

“Freilich soll die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte die Lehrmeisterin des 
laufenden sein; aber nicht in dem gemeinen Sinne, als könne man die Konjunkturen der 
Gegenwart in den Berichten über die Vergangenheit nur einfach wiederaufblättern und 
aus denselben der politischen Diagnose und Rezeptierkunst die Symptome und Spezifika 
zusammenlesen; sondern sie ist lehrhaft einzig insofern, als die Beobachtung der älteren 
Kulturen die organischen Bedingungen der Zivilisation überhaupt, die überall gleichen 
Grundkräfte und die überall verschiedene Zusammensetzung derselben offenbart und 
statt zum gedankenlosen Nachahmen vielmehr zum selbständigen Nachschöpfen anleitet 
und begeistert.”47 

 
Deze formulering is zonder meer geldig voor Mommsens geschiedschrijving in het 
algemeen en er is geen enkele reden Mommsens oprechtheid in dezen in twijfel te 
trekken. Zijn argumentatie maakt deel uit van zijn historiografische opvattingen die hij 
ook in een minder defensieve context geventileerd heeft. In zijn essay over ‘Zwitserland 
in de Romeinse tijd’, dat kort voor de eerste band van de Römische Geschichte verscheen, 
gaf Mommsen een uitgebreidere omschrijving van zijn opvatting over de functie van de 
geschiedschrijving, waarbij hij zich afzette tegen gangbare vormen van 
geschiedbeoefening:  
 

“Aber die kindliche, nicht selten auch recht kindische Weise, mit der man von der alten 
Geschichte nicht viel mehr hegt und pflegt als die nicht sehr bedeutenden 
Entwicklungsanfänge oder gar die Vorgeschichte der Nationen ist ein unerfreuliches 
Symptom des Mangels an politischem Sinn und historischem Ernst, und wenig besser als 
die ältere Weise, die aus der Geschichte einen Notizenzettel machte. Weder gibt es eine 
Geschichte ohne Phantasie noch ist alles Geschichte, worüber alexandrinische und 
mitlebende Philologen zu phantasiren beliebten und belieben. Die rechte 
Geschichtforschung sucht nicht in möglichster Vollständigkeit das Tagebuch der Welt 
wieder herzustellen, auch nicht den Sittenspiegel zu exemplificiren; sie sucht die Höhen 
und die Ueberblicke und von glücklichen Punkten in glücklichen Stunden gelingt es ihr 
herniederzusehen auf die unwandelbaren Gesetze des Nothwendigen, die ewig feststehen 
wie die Alpen, und auf die mannigfaltigen Leidenschaften der Menschen, die wie die 
Wolken um sie kreisen ohne sie zu ändern.”48 

 

                                                                                                                                                 
Pompey’, 141) is een grandioze overtekening van de politieke invloed van de Römische Geschichte. Vgl. in 
dezelfde zin ook Hans van Lents minibiografietje van Mommsen in: Beliën en Van Setten ed., 
Geschiedschrijving, 408-9, aldaar blz. 409. 
47  RG. V, 142-143. 
48 Mommsen, ‘Schweiz’, 384-85. 



 48 

 
5 Samenvatting 
 
Het initiatief voor het schrijven van de Römische Geschichte was uitgegaan van de 
uitgevers Karl Reimer en Salomon Hirzel. Het doel van het werk was de 
wetenschappelijke kennis van de zich snel ontwikkelende Altertumswissenschaft voor een 
breder gebildetes publiek toegankelijk te maken. Om dat doel te bereiken ging Mommsen 
niet in op de historische bronnen en de wetenschappelijke discussie, maar bood hij een 
afgeronde geschiedenis van Rome. De toegankelijkheid van die geschiedenis werd 
vergroot doordat hij antieke gebeurtenissen en situaties vaak aanduidde met moderne 
begrippen en doordat hij veelvuldig gebruik maakte van analogieën met andere 
historische perioden. De Römische Geschichte was zodoende geen politiek pamflet, 
bedoeld om een (liberaal) politiek programma in een historische kostumering aan de 
lezers op te dringen, maar een moderne synthese van de resultaten van het historische 
onderzoek.  

Dat neemt niet weg dat het werk in sterke mate door het liberale gedachtegoed 
van zijn auteur beïnvloed is. Dat kan gezien worden als het onvermijdelijke resultaat van 
de moderniserende stijl van de Römische Geschichte. Juist omdat Mommsen in zijn 
beschrijving van de Romeinse geschiedenis zo nadrukkelijk gebruik maakte van vooral 
de politieke begrippen van zijn eigen tijd moest zijn politieke stellingname wel 
nadrukkelijk in zijn werk doorklinken. Bovendien beoordeelde hij het zo 
gemoderniseerde verleden met dezelfde maatstaven als zijn eigen tijd. En omdat hij bij 
zijn politieke oordelen zeer nadrukkelijk stelling koos, deed hij dat ook in het geval van 
de Romeinse politiek. Ook hier identificeerde hij zich nadrukkelijk met één partij en 
oordeelde hij “met liefde en haat” over de Romeinse geschiedenis. 
 In zijn programmatische stellingnames over de geschiedschrijving zette 
Mommsen zich niet alleen af tegen de traditionele antiquarische en exemplarische 
vormen van de geschiedbeoefening, maar ook tegen een benadering van de Oude 
Geschiedenis die hierin slechts de wortels van de moderne naties zocht. Mommsen zag in 
de antieke geschiedenis een op zichzelf staande historische beschaving. Deze bood niet 
eenvoudigweg navolgbare exempla, maar op zijn best inzicht in de algemene 
wetmatigheden van het menselijke leven en de menselijke geschiedenis. Deze 
wetmatigheden zijn nauw verbonden met het concept van de Sittlichkeit dat een centrale 
plaats inneemt in het liberale denken van het midden van de negentiende eeuw en van de 
hierdoor geïnspireerde geschiedschrijving in het bijzonder. Dat is het thema van het 
volgende hoofdstuk. 
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IV   Sittlichkeit 
 
 
 
 
 
1 Inleiding 
 
De gedachte dat het mogelijk was verschillende historische periodes en constellaties 
zonder meer onder één begripsmatige noemer te vatten en van daaruit over het verleden 
te oordelen is een centraal uitgangspunt van de nationaal-liberale geschiedschrijving in 
het midden van de negentiende eeuw.1 Zij werd gevat in het begrip Sittlichkeit. Met dit 
begrip werd in de negentiende eeuw de overeenstemming aangegeven van het menselijke 
handelen met rationeel te onderbouwen en daarom universeel geldende normen, die door 
de mens vrijwillig en niet door dwang gevolgd werden.2  

Voor Kant was de Sittlichkeit nog een aan het individuele geweten gebonden 
concept geweest, dat in de vorm van de “kategorische Imperativ” a priori, dus niet uit 
empirische waarneming maar uit de rede afgeleid kon en moest worden. Met het begrip 
Sittlichkeit werd zodoende een zuivere vorm van ethiek aangeduid. Hegel historiseerde 
het begrip. Hij duidde hiermee de denkwijze van een samenleving aan die tot uitdrukking 
kwam in de instituties van die samenleving. Sittlichkeit was zodoende geen absoluut en 
algemeen geldig concept meer, maar werd teruggekoppeld aan de historische 
ontwikkeling, ook al verbond Hegel het met een vrijheidsbegrip dat ondanks zijn 
historische ontwikkeling een tijdloze en absolute gelding had.3 

Hegels gemeenschapsgebonden en gehistoriseerde Sittlichkeitsbegrip lag aan de 
basis van het concept zoals dat door de nationaal-liberale historici gebruikt werd. Dat 
betekent niet dat zij allen direct door Hegel en diens werken beïnvloed werden – terwijl 
Droysen en Duncker college hadden gelopen bij Hegel en aanwijsbaar door hem 
beïnvloed waren, geldt dat bijvoorbeeld voor Mommsen, Sybel en Freytag zeker niet. 
Maar het Hegelianisme in zijn diverse varianten was de toonaangevende denkstijl in de 
Vormärz en de bijbehorende terminologie werd ook in een niet-filosofische context het 
dragende vocabulaire van de maatschappelijke en culturele discussie.4 Het begrip 
Sittlichkeit bleef verbonden met het leven in een gemeenschap en de ethiek werd 
zodoende aan het leven in de gemeenschap gebonden.5 Als sittlich werd aangeduid wat 
                                                 
1 Hardtwig, ‘Liberalismus und borussianisches Geschichtsbild’; vgl. exemplarisch voor Sybel en 
Treitschke: W.J. Mommsen, ‘Objektivität und Parteilichkeit’, en voor Treitschke de grondige maar vaak 
genegeerde studie van Metz, Grundformen, 237 e.v. 
2 Ilting, ‘Sitte’, 863. 
3 Ilting, ‘Sitte’, 900 e.v. 
4 Hock, Liberales Denken, 9 e.v. benadrukt dat de nationaal-liberalen zich reeds voor 1848 onbehagelijk 
voelden tegenover en zich afkeerden van Hegel en het Hegelianisme. De voornaamste filosofische 
leidsman in dezen was Aristoteles: vgl. Droysen, Historik, 288 en 290 en passim. Aristoteles was in deze 
zin herontdekt in het begin van de negentiende eeuw: Marks, Luden, 32 en passim. Heel sterk komt deze 
variant van het negentiende-eeuwse aristotelisme tot uitdrukking in Treitschkes Gesellschaftswissenschaft. 
Maar in tegenstelling tot Aristoteles èn het vroeg-negentiende-eeuwse liberalisme stond de staat volgens 
deze liberale geleerden geheel opzichzelf; hij werd niet met de burgerij geïdentificeerd. 
5 Ilting, ‘Sitte’, 909; Hock, Liberales Denken, 93. 
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het samenleven in de gemeenschap mogelijk maakte, unsittlich was alles wat dat 
samenleven stoorde. Dat betekende echter dat deze auteurs geen interesse meer hadden 
voor de vraag naar de reikwijdte en de rechtvaardiging van de in dit Sittlichkeitsconcept 
gevatte ethische normen. Zij vulden deze met de ideologische concepten van de 
respectieve denkstijlen en de zo gedefinieerde normen werden vervolgens als tijdloze 
ethische normen opgevat. De volgende stap was dat de geschiedschrijvers deze ethische 
normen op hun beurt weer gebruikten om het verleden te structureren en, wat dankzij de 
tijdloos-ethische connotatie ook voor de hand lag, te beoordelen.  

Om te beginnen zal ik eerst kort ingaan op Droysens theorie van de Sittliche 
Mächte en op Sybels vergelijkbare en met Mommsens theoretische uitlatingen nauw 
verwante ideeën. Daarna komt Mommsens uitwerking van deze nationaal-liberale 
gedachten in de Römische Geschichte aan de orde. 
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2 Droysen en de sittliche Mächte  
 
De meest doordachte en indrukwekkende nationaal-liberale uitwerking kreeg het concept 
van de Sittlichkeit in Droysens geschiedfilosofische colleges, zijn Historik.6 De mens was 
voor Droysen, die zich daarvoor nadrukkelijk op Aristoteles beriep, per definitie een 
gemeenschapswezen dat deel uitmaakte van de sittliche Mächte die gezamenlijk de 
sittliche Welt vormden. Het onderdeel van de Historik waarin Droysen zijn theorie van de 
sittliche Mächte uiteen zette noemde hij de Systematik. Zoals Mommsen in zijn 
staatsrechtelijke systematiek het ‘wezen’ van het Romeinse staatsrecht vanuit de empirie 
begrijpbaar wilde maken (hoofdstuk V), zo bevatte Droysens Systematik in de vorm van 
de sittliche Mächte de “wezenlijke categorieën” die empirisch uit de geschiedenis 
afgeleid konden worden en die tezamen “het onderverdeelde systeem van de historische 
waarheid” vormden.7 Zoals de verschillende elementen van Mommsens staatsrechtelijke 
systematiek – de magistratuur, de senaat en de comitia – zowel begripsmatig gevat als in 
hun historische ontwikkeling en systematisch in samenhang beschreven moesten worden, 
zo kon ook Droysens sittliche Welt in haar verschillende elementen uiteengelegd worden; 
en deze elementen konden in hun verschillende historische verschijningsvormen 
historisch beschreven en vervolgens in hun onderlinge samenhang geduid worden. En 
zoals Mommsens staatsrechtelijke systematiek de in wezen ahistorische basis voor de 
politieke en staatkundige geschiedenis van Rome vormde, zo vormde de Systematik van 
de sittliche Mächte de in wezen ahistorische basis voor de geschiedschrijving. 

De historische wereld was per definitie de sittliche wereld. De bestaande sittliche 
wereld was op haar beurt voor Droysen het product van het historisch proces, want alle 
sittliche Mächte waren historisch gegroeid en steeds in ontwikkeling. Dat betekende ook 
dat de eigentijdse sittliche Welt alleen via de historische methode te begrijpen was. 
Tegelijkertijd echter belichaamden de sittliche Mächte de continuïteit in de geschiedenis. 
Staten of religies bijvoorbeeld kregen weliswaar steeds individueel vorm en deze vormen 
waren steeds het product van en onderworpen aan de historische ontwikkeling, maar de 
concepten ‘staat’ en ‘religie’ waren als sittliche Mächte in principe tijdloze concepten. De 
mens kon immers per definitie niet buiten de gemeenschap leven en dat betekende dat de 
mens altijd tot op zekere hoogte onderworpen was aan de gemeenschap. Of anders 
uitgedrukt: de gemeenschap bepaalde de grenzen van de menselijke vrijheid, een vrijheid 
die alleen binnen de gemeenschap, niet onafhankelijk daarvan zou kunnen bestaan. 
Zodoende kon Droysen concluderen: “Das Maß der Sittlichkeit ist das Hingegebensein 
der Persönlichkeit, das Aufgehen in der Gemeinsamkeit, als deren Glied man sich fühlt 
und nur fühlen will.” De individuele mens bestond slechts in en met de gemeenschap 
waarvan hij deel uitmaakte. Het handelen van de individuele mens was daarom steeds te 
betrekken op deze gemeenschappen. Dat bood de historicus de objectieve basis voor het 
vellen van oordelen over deze personen. Historische wetenschap en ethiek waren 
zodoende voor Droysen nauw met elkaar verbonden.8  
 

                                                 
6 Ilting, ‘Sitte’, 915-16; Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft, 143 e.v. 
7 Droysen, Historik, 287. 
8 Birtsch, Nation, 18 e.v. 
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Dit tijdloze principe van de Sittlichkeit, het principe dat de mens een gemeenschapswezen 
is, garandeerde de mogelijkheid van historische kennis. Alle gemeenschappen waren 
immers in hun herkenbare gestalte het product van het historisch proces en het verleden 
kon alleen vanuit het heden, de historisch gegroeide Gegenwart, als ontwikkelingsfase 
van de gemeenschap geïnterpreteerd worden. Want omdat de sittliche Mächte historisch 
gegroeid waren, moest het mogelijk zijn de “jaarringen” die het groeiproces had 
achtergelaten te herkennen en te “begrijpen”.9 Droysen erkende daarmee een 
fundamenteel subjectief element in de geschiedschrijving, omdat deze per definitie tot 
stand kwam op één specifiek moment in en niet buiten het historische wordingsproces. 
De historicus diende dit te erkennen en hieruit niet alleen de “leidende gedachten” van 
zijn geschiedschrijving af te leiden en in de loop van de vertelling “ogenschijnlijk 
vanzelf” zichtbaar te laten worden10, maar hij moest deze gedachten ook expliciet 
formuleren.11 Dat was ook de reden waarom Droysen zo fel reageerde op het ideaal van 
de historische “objectiviteit”: het was voor de geschiedschrijver per definitie onmogelijk 
zich los te maken van de banden van de eigen nationaliteit, stand en religie. Maar 
tegelijkertijd, en ogenschijnlijk paradoxaal, waren interpretaties van het verleden die op 
deze manier verbonden waren met het principe van de sittliche Mächte gevrijwaard van 
een individuele en willekeurige subjectiviteit. Het individuele karakter werd opgeheven 
door de terugkoppeling aan een hogere gemeenschapsgebonden ethiek die uiteindelijk in 
haar basisvormen als tijdloos geestelijk universum werd gedacht.12  

Droysen deelde de sittliche Mächte in drie categorieën in. Onder de natürliche 
Gemeinsamkeiten vatte hij de familie, het geslacht, de stam en het volk, waarbij hij 
overigens het historische karakter van deze natürliche Gemeinsamkeiten benadrukte. 
Tegenover deze eerste categorie plaatste Droysen de ideale Gemeinsamkeiten: taal, kunst, 
wetenschap en religie. Tussen beide sferen bevonden zich tenslotte de praktische 
Gemeinsamkeiten, “der eigentliche Tummelplatz des geschichtlichen Kampfes.”13 Hierbij 
dacht Droysen concreet aan het economische leven (“die Idee des Wohles”), het recht en 
de staat. Hij benadrukte dat het recht en de economie in de sittliche Welt een zelfstandige 
positie innamen tegenover de staat. Of anders gezegd: dat recht en economie geen 
functies van de staat zijn en niet tot staatsafhankelijke sferen gereduceerd mochten 
worden. Op het gebied van de economie betekende dit dat Droysen de bürgerliche 
Gesellschaft een onafhankelijke, niet-staatsgebonden positie verleende.14 Maar hoewel 
Droysen de gelijkwaardigheid van de verschillende sittliche Mächte benadrukte (zoals die 

                                                 
9 Vgl. bijv. Historik, 287: “Die sittliche Welt nach ihrem Werden und Wachsen, in ihrer Bewegung 
betrachten heißt sie geschichtlich betrachten. Sie geschichtlich betrachten heißt also voraussetzen oder 
anerkennen, daß alles, was im Bereich der sittlichen Welt ist, geworden ist und nicht aufhört, sich werdend 
und wachsend zu bewegen.” De jaarringenmetafoor: ibid. 361 en 380. 
10 Fulda, ‘Nationalliberaler Historismus’, 176. 
11 Historik, 237: “Und eben darum ist es gerade in der erzählenden Darstellung, die unter dem objektiven 
Schein immer subjektiv ist, so wichtig, daß der Darstellende klar und bestimmt seinen Standpunkt, seinen 
Gedanken bekennt.” 
12 Historik, 238: “Natürlich nicht von meiner subjektiven Willkür, von meiner kleinen und kleinlichen 
Persönlichkeit aus werde ich die großen geschichtlichen Aufgaben lösen wollen; indem ich von dem 
Standpunkt, von dem Gedanken meines Staates, meines volkes, meiner Religion aus die Geschicke der 
Welt betrachte, stehe ich schon hoch über meinem eigenen Ich, ich denke gleichsam aus einem höheren 
Ich, in dem die Schlacken meiner eigenen kleinen Person hinweggeschmolzen sind.”  
13 Historik, 327. 
14 Historik, 344. 
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van economie en recht tegenover de staat), was er in zijn systeem wel degelijk sprake van 
een hiërarchie, waarbij het volk en de staat als de hogere individualiteiten opgevat 
werden. Over het volk merkte hij bijvoorbeeld op: 
 

“In jedem einzelnen Fall empfindet jeder, daß er an seiner Volksart sein Heiligstes, seine 
natürliche Sittlichkeit hat, und er hat das Recht und die Pflicht, diese mit aller Stärke 
festzuhalten und für sie einzustehen.” (Historik, 307; vgl. Birtsch, Nation) 

 
Daarnaast zag Droysen binnen de sittliche Mächte een centrale rol weggelegd voor de 
staat. Het wezen van de staat lag voor hem in de macht.15 Op grond van die macht kon de 
staat de hem toegekende bemiddelende rol ten opzichte van de andere sittliche Mächte 
vervullen. Want Droysen constateerde een specifieke positie van de staat ten opzichte van 
de andere sittliche Mächte, ondanks zijn nadruk op de onafhankelijkheid van de sferen 
van recht en economie. De staat moest gezien worden als “der allgemeine Ausgleicher 
zwischen eben jenen sittlichen Kreisen”, en deze bemiddelende rol zou de staat alleen 
kunnen spelen, omdat zijn wezen de macht was. 

Hoewel Droysen ongetwijfeld de meest doordachte geschiedfilosofische 
constructie van zijn generatie voorlegde, was de gedachte dat de menselijke samenleving 
als historisch gegroeide en groeiende sittliche Welt een als systeem te beschrijven 
structuur bezat die in ethische termen te vatten was in nationaal-liberale kring algemeen 
gangbaar.16 Evenals Droysen leidden de andere nationaal-liberale historici en de 
Grenzboten-redacteuren uit het principe dat de historische wereld per definitie ook een 
sittliche wereld was de betekenis van de geschiedschrijving als magistra vitae af. Daarbij 
moet wel één wezenlijk onderscheid gemaakt worden. Droysen poogde in zijn Historik 
de specifieke voorwaarden voor de historische kennis vast te stellen en grensde deze 
daarom in idealistische zin scherp af van de natuurwetenschappen.17 De historische 
wereld wortelde in geestelijke krachten en deze voerden uiteindelijk terug tot God. 
Geschiedschrijving was voor Droysen uiteindelijk een theodicee, een zoektocht naar 
God.18 
 

                                                 
15 Historik, 356: “Das dem Staat Wesentliche ist die Idee der Macht, der öffentlichen Macht zu Schutz und 
Trutz. […] Der Staat, in welcher Form, in wessen Hand er denn sei, herrscht, weil er die Macht hat, und ist 
Herr, um die Macht zu haben. Das ist die Summe aller Politik.” 
16 Vgl. hiervoor de oudere maar ideeënhistorisch uitstekende studie van Hock, Liberales Denken. 
17 M.n. Historik, 16 e.v., waar Droysen een idealistische duiding van de menselijke species geeft en 
zodoende de historische van de natuurlijke wereld kwalitatief onderscheidt: “… der Gattungsbegriff des 
Menschen nach seiner nicht bloß animalischer Natur ist die Geschichte, ist das Mitleben und Mitschaffen in 
dieser großen Kontinuität, dieser gemeinsamen und fortschreitenden Arbeit der Menschheit. In der 
Geschichte, und näher, in den großen Gestaltungen des geschichtlichen Lebens, den Sprachen, den 
Religionen, den Staaten, dem Güterleben, den Wissenschaften usw., zeigen sich ebenso viele 
Erscheinungsformen der Ideen, in denen sich die Geistesnatur des Menschen ihrem Wesen nach bewegt. 
Die Idee des Heiligen, des Schönen, des Wahren, die Idee der Macht, des Rechts usw., wie mannigfach sie 
in ihren jeweiligen Gestaltungen sein mögen, sie suchen und finden ihren Ausdruck, und dieser Ausdruck 
ist ein Versuch, diese Idee zur Erscheinung zu bringen, die seiende Welt in ihr zu erfassen.”  
18 Bijv. Historik, 30; brief aan W. Ahrendt, Briefwechsel, nr. 949, II 533-35, aldaar blz. 534. Vgl. Iggers, 
Deutsche Geschichtswissenschaft, 138-39. 
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3 Sybel en de betekenis van de moderne geschiedschrijving  
 
Droysen verbond het Sittlichkeits-begrip met de geestelijke krachten van de mensheid. 
Mommsen en anderen constateerden echter een nauwe verwantschap tussen de 
geschiedwetenschap en de natuurwetenschappen.19 Deze kwam tot uitdrukking in het 
empirische karakter van alle wetenschap. Daarbij onderstreepten zij niet alleen dat ook de 
geschiedwetenschap tot exacte, zekere kennis kon komen maar postuleerden op basis van 
deze exacte en zekere kennis ook een maatschappelijke en politieke functie voor het vak. 
De historicus moest “durch alle bunte Mannigfaltigkeit der äußeren Erscheinungen 
hindurch die festen Gesetze des ganzen menschlichen Daseins” opzoeken. De 
formulering stamt uit 1841 en is van Heinrich von Sybel.20 Hoewel Sybel als theoretisch 
naïef geldt21, heeft hij in een aantal voordrachten zijn geschiedfilosofische opvattingen 
uitgewerkt en deze kunnen gebruikt worden om de losse, nog minder expliciet 
uitgewerkte geschiedtheoretische opmerkingen van Mommsen in een bredere context te 
plaatsen.  

Van belang daarbij is dat beiden uitgingen van de positivistische 
vooronderstelling dat het verzamelen van feiten uit de bronnen een onproblematische 
bezigheid was. Voor Sybel waren het in navolging van zijn leermeester Ranke de 
diplomatieke stukken in de archieven die als ‘handelingen’ opgevat konden worden; 
archivalia leverden in die zin direct zicht op het verleden.22 Vervolgens bevatten 
berichten over contemporaine gebeurtenissen en over het verleden de persoonlijke indruk 
van de berichtgever van de beschreven gebeurtenissen en het was in zijn ogen principieel 
mogelijk deze indrukken zuiver te scheiden van de feitelijke mededelingen. De reden 
daarvoor zag Sybel in het principiële gegeven dat een mens in staat is het ‘wezen’ van 
andere mensen en daarmee diens handelingen te ‘begrijpen’ (verstehen). Dat gold 
uiteraard ook voor de geschiedvorser die zodoende in staat was in de bronnen feiten en de 
indrukken die die feiten op de verteller hadden gemaakt van elkaar te scheiden.23 
Wanneer het niet mogelijk was, bijvoorbeeld door een gebrek aan materiaal waaruit de 
                                                 
19 De kloof tussen het historisch denken van deze geschiedschrijvers en de natuurwetenschappen wordt o.a. 
benadrukt door Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft, m.n. 13-14. P.H. Reill heeft in zijn diverse 
historiografische bijdragen daarentegen de ontwikkeling van de geschiedschrijving vanaf de Verlichting 
juist met de contemporaine natuurwetenschap in verband gebracht. 
20 Geciteerd naar: Dotterweich, Sybel, 127. Bunte Mannigfaltigkeit: vgl. Schmidts recensie van Mommsen, 
‘Schweiz’, Grenzboten 13 (1854/I) 249, cit. onder blz. 57. 
21 Vgl. Droysens karakteristiek van Sybels voornaamste bijdrage op dit terrein, zijn rede Ueber die Gesetze 
des historischen Wissens, in een brief aan zijn zoon Gustav als “ebenso prätenziös wie seicht” 
(Briefwechsel, nr. 1283, II 943). Vgl. Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft, 152 e.v. 
22 ‘Ueber die Gesetze des historischen Wissens’, 6, waar Sybel nadrukkelijk stelt: “Hier kommt er [de 
historicus] sofort in eine Lage, welche in vielen Fällen jener des Naturforschers ganz ähnlich ist: mit 
gleicher Sicherheit, wie der Geologe aus den Petrefacten die frühere Entwickelung der Erdrinde, erschließt 
der Historiker aus Denkmälern und Urkunden die vergangenen Perioden des Menschenlebens.” Deze 
gedachte dat archieven zekere feiten boden is ook bij Mommsen terug te vinden; vgl. zijn Antrittsrede in de 
Akademie der Wissenschaften 1858 over het verzamelen van de Latijnse inscripties: “Es ist die 
Grundlegung der historischen Wissenschaft, daß die Archive der Vergangenheit geordnet werden.” (RA. 
37) In de historische talen van het oude Italië zag hij de bron voor de kennis van een specifieke cultuurfase: 
“die großen technischen und sittlichen Revolutionen sind darin wie in einem Archiv aufbewahrt…” (RG. I, 
30). 
23 ‘Ueber die Gesetze des historischen Wissens’, 10. 
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historische actor ‘begrepen’ kon worden, alleen op deze manier tot zekere kennis te 
komen, garandeerden de ‘historische wetmatigheden’ de mogelijkheid feiten en 
meningen uit elkaar te houden en individuele gegevens in de grotere samenhang te 
ordenen.24  

In een drietal voordrachten die Sybel in maart 1860 in München gehouden heeft 
over het verzet in Spanje en Duitsland tegen Napoleons heerschappij, ging hij concreet in 
op de taken en de vooronderstellingen van de geschiedschrijving.25 Hij begon zijn 
voordrachten met de vaststelling dat het recente historische onderzoek het traditionele 
beeld van de periode 1789-1815 danig bijgesteld had. Hij wees daarbij met name op de 
aarzelende houding van de verschillende regeringen tegenover Napoleon en benadrukte 
daartegenover de rol die de verschillende volken hadden gespeeld. Om daarop volgend 
meteen weer nadrukkelijk op het wetenschappelijke, op historisch onderzoek gebaseerde 
karakter van deze vaststellingen te wijzen: 
 

“Diese Thatsachen sind heute der Geschichte zu völliger Sicherheit gewonnen, aus den 
ächtesten Quellen, aus den im Laufe der Ereignisse selbst entstandenen Depeschen, 
Acten und Correspondenzen. Es ist nicht möglich, an irgend einer Stelle noch einen 
Zweifel dagegen zu erheben, und, wie Sie sehen, ist hiermit die Gesammtansicht der 
großen Weltbewegung vollständig verwandelt.”26 

 
Vervolgens wees Sybel zijn toehoorders nadrukkelijk op de praktische betekenis van de 
door hem geboden kennis van de Napoleontische Oorlogen voor de eigen tijd. Daarbij 
ging hij echter niet uit van de gangbare wijsheid dat “er niets nieuws onder de zon was”. 
Historische verschijnselen konden weliswaar ogenschijnlijk op elkaar lijken, maar er was 
nooit sprake van een herhaling van concrete, individuele historische gebeurtenissen en 
situaties. Als voorbeeld wees Sybel op het optreden van Napoleon III, die weliswaar het 
een en ander gemeen had met de grote Napoleon Bonaparte, maar die toch als een op 
zichzelf staande historische figuur opgevat en beoordeeld moest worden. Evenals 
Mommsen in zijn opmerkingen over het ‘caesarisme’ (boven blz. 47) meende ook Sybel 
dat de historicus zich niet op de al dan niet toevallige overeenkomsten tussen twee 
historische personen of verschijnselen moest richten, maar op de sittliche wetmatigheden 
in het menselijke handelen. Als voorbeeld voerde hij de natuurwetenschapper op, die zich 
in zijn onderzoek immers ook niet beperkte tot de individuele verschijnselen maar juist 
op zoek was naar de aan deze verschijnselen ten grondslag liggende natuurwetten.27 
Zoals de natuurwetenschapper natuurwetten afleidde uit de bestudeerde natuurlijke 

                                                 
24 Ibidem, 11-12: “Auch von dieser Seite her kommen wir zu dem Ergebniß: die historische Wissenschaft 
ist fähig, zu völlig exacter Kenntniß vorzudringen. Auch auf dieser Seite ist die Voraussetzung, mit welcher 
die Sicherheit des Erkennens steht und fällt, die absolute Gesetzmäßigkeit in der Entwickelung, die 
gemeinsame Einheit in dem Bestande der irdischen Dinge.” (citaat blz. 11). 
25 ‘Die Erhebung Europa’s gegen Napoleon I.’, in: Kleine historische Schriften (München 1869) I, 243-341. 
26 ‘Die Erhebung Europa’s’, 248. 
27 Ibid. 248-49: “Wohl steht geschrieben: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber es ist eben so war: Es 
wiederholt sich nichts auf Erden. Napoleon III. hat manchen Zug von seinem Oheim, aber wer seine Pläne 
unmittelbar nach jenen des ersten Kaisers bemessen und bekämpfen wollte, würde ohne Zweifel höchst 
verderblich fehlschließen. […] Nichts wäre verkehrter, als sein Urtheil über die heutigen Dinge durch die 
einzelnen Gestalten, Charaktere und Handlungen einer früheren Periode bestimmen zu lassen. Dem 
Naturforscher sind nicht die einzelnen Erscheinungen des Lichts, der Wärme, der Farbe, der wahre 
Gegenstand des Wissens, sondern das Naturgesetz, das ihnen zu Grunde liegt.” 
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fenomenen, zo diende de historicus de sittliche wetten af te leiden uit de bestudering van 
het menselijke handelen: 
 

“So beginnt auch der Historiker das eigentliche Wissen erst mit der Summe aller 
Einzelheiten, mit der Erkenntniß der sittlichen Gesetze, welche in dem Treiben der 
Menschen zu Tage treten – und so soll auch dem politischen Beobachter die Geschichte 
nicht ein Haschen nach Aehnlichkeiten oder eine Sammlung von Anspielungen sein, 
sondern eine Unterweisung der Sitte, eine Schule der Gesinnung.”28 

 
Sybel formuleerde ook expliciet welke Sitte en welke Gesinnung zijn toehoorders en 
lezers geacht werden uit de beschreven geschiedenis van de anti-Napoleontische 
bevrijdingsbewegingen af te leiden en welke lessen daaruit te leren waren. Ook hem ging 
het hierbij om de centrale sittliche Mächte, de staat en de natie: 
 

“Wir müssen die Gesinnung lernen, mit der wir [de Duitsers] erhalten und vollenden 
mögen, was sie in ihrem Heldenstreit begründet haben. Möge, wenn einmal wieder die 
Gefahr an das Thor des Hauses pocht, unsere Stärke einig, unsere Einigkeit stark sein; 
möge jeder unserer Stämme mit Demuth an die eigenen Fehler, mit Achtung an den 
Werth der Genossen, mit Stolz an den Ruhm des Vaterlandes denken.”29 

 
Het resultaat van een dergelijke ter harte genomen les, zo sloot Sybel zijn voordrachten 
af, was de onvermijdelijke militaire overwinning op de nationale vijanden. Het feit dat de 
geschiedschrijving in Duitsland deze rol kon vervullen was op zijn beurt weer het 
resultaat van de Duitse geschiedenis. Het begin van de moderne (Duitse) 
geschiedschrijving zag Sybel in de tijd dat Napoleon Duitsland beheerste. De Duitse 
staten, onderling wantrouwig en ruziënd, waren één voor één verslagen, en de Franse 
keizer had de kaart van Duitsland grondig veranderd. Op dat moment echter had ‘de 
natie’, het Duitse volk het voortouw genomen: 
 

“Damals, in der Tiefe des Unglücks, nahm sich die Nation erst in ihrem Innern 
zusammen, um dann die Kraft zu dem glorreichsten Waffenkampfe zu gewinnen. Sie 
erinnerte sich ihrer Vergangenheit, ihrer Eigenartigkeit, ihrer Einheit; ihre Geschichte, 
die bis dahin nur im Besitz der Philologen und Juristen gewesen, wurde ein lebendiger 
Quell der Erfrischung und Erquickung für das gesammte Volk. Dies wirkte, wie auf Staat 
und Leben, so auch auf die Wissenschaft in der mächtigsten Weise zurück. 
Vergangenheit und Gegenwart verbindend, erhob sich die Vorstellung der Nationalität, 
als einer großen, die einzelnen Menschen umfassenden, durch die Zeitalter hindurch 
wachsenden Persönlichkeit.”30 

                                                 
28 Ibidem, 249. 
29 Ibidem, 340-41. Vgl. Droysen, Historik, 235: “Man begreift, eine wie große Bedeutung es für ein Volk, 
für einen Staat hat, sein eigenstes Wesen so in geschichtlicher Fassung ausgeprägt zu sehen; und die 
Historie hat eine große patriotische Pflicht zu leisten, die, dem Volk, dem Staat das Bild seiner selbst zu 
geben, eine Pflicht, die dann doppelt groß ist, wenn das nationale, das staatliche Bewußtsein ungeformter 
und schlaffer ist, als es sein sollte….” 
30 ‘Ueber den Stand der neueren deutschen Geschichtschreibung’ (1856), Kleine historische Schriften 
(München 1869) I, 343-359, aldaar 346; mijn cursiveringen.  
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4 De staat als sittliche Macht bij Mommsen  
 
In 1854 verscheen nog voor de eerste band van de Römische Geschichte een klein opstel 
van Mommsen over ‘die Schweiz in römischer Zeit’.31 Julian Schmidt besprak het lovend 
in de Grenzboten en prees Mommsen daarbij als de ideale geschiedschrijver: 
 

“Mommsen hat die beiden Eigenschaften, die für die Geschichtschreibung gleich 
nothwendig sind, die sich aber häufig ausschließen, wenigstens beschränken, in gleich 
hohem Grade, nämlich den freien Sinn für die bunte Mannigfaltigkeit des Lebens und den 
sittlichen Ernst, der auch in dieser Mannigfaltigkeit den ewigen Gedanken nie aus dem 
Auge läßt. Sein sittliches Gefühl trübt nicht die Unbefangenheit seines Auges, und sein 
empfänglicher Sinn schwächt nicht die Macht seines sittlichen Zorns.”32  

 
Dit ‘sittliche Gefühl’ wordt door Schmidt gekarakteriseerd als “eine gewaltige 
Leidenschaft für das Gute und Rechte, die das Böse bis zur Vernichtung verfolgt...” Maar 
daarbij ging het niet om een abstract moralisme. Schmidt benadrukte dat Mommsens 
‘sittliche Ernst’ niet “mit jenem Gepolter einer fixen Idee” verwisseld mocht worden, 
“der irgend ein bestimmtes einzelnes Bild des Guten vorschwebt und die dasselbe als 
Maßstab an alle concreten Erscheinungen legt, ohne sich die Mühe zu geben, vorher ihre 
Natur unbefangen zu untersuchen.” Mommsens geschiedschrijving was niet romantisch 
of idealistisch, zij was realistisch, en dat kwam ook in de vorm tot uitdrukking: 
 

“Er [Mommsen] entdeckt überall das bleibende Wesen hinter dem Wechsel der 
Erscheinungen und wir befinden uns bei seinen Darstellungen in beständiger Gegenwart, 
aber keineswegs in jener schlechten Manier mancher anderen Geschichtschreiber, welche 
die Darstellung älterer Zeiten nur dazu benutzen, auf die Gegenwart satirische 
Schlaglichter zu werfen. Seine Bilder, wenn auch an die Gegenwart erinnernd, sind doch 
vollständig dem Gegenstand adäquat.”33 

 
Met het “bleibende Wesen hinter dem Wechsel der Erscheinungen” doelde Schmidt op de 
sittliche Mächte; en het waren deze sittliche Mächte en de verhouding van de historische 
actors tot deze sittliche Welt die het de geschiedschrijver mogelijk en zelfs tot plicht 
maakten over het verleden te oordelen. Met zijn karakteristiek van Mommsens werk trof 
Schmidt zeker diens zelfbeeld als geschiedschrijver. Dat blijkt niet alleen uit Mommsens 
tevredenheid met Schmidts recensie34, maar ook uit de inhoudelijke overeenkomsten 
tussen de geciteerde opmerkingen van Schmidt en Mommsens eigen opvattingen over de 
aard van de geschiedschrijving in het opstel over Zwitserland in de Romeinse tijd. Deze 
structurele overeenkomst komt tot uitdrukking in het uitgebreide citaat uit Mommsens 
opstel dat Schmidt aansluitend aan het boven geciteerde oordeel over Mommsens werk 
de lezers van de Grenzboten meedeelde. Het gaat daarbij om een karakteristiek en vooral 

                                                 
31 ‘Die Schweiz in römischer Zeit’, in: Mitteilungen der Zürcherischen Gesellschaft für vaterländische 
Altertümer 18 (1854) 1-27; herdrukt: Theodor Mommsen, Gesammelte Schriften V (Berlijn 1908) 352-385, 
hiernaar wordt geciteerd. Vgl. over dit opstel: Wickert, Mommsen III, 223 e.v. 
32 Grenzboten 13 (1854/I) 247-252; dit citaat en de volgende citaten: blz. 249. 
33 Ibid. 249-50. 
34 Vgl. Wickert, Mommsen III, 515-16, noot 43. 
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een beoordeling van de Kelten. Deze “merkwaardige natie” wordt vooral als krijgersvolk 
getypeerd, dat wel dapper was, maar tegelijkertijd leed onder zijn “politische 
Untüchtigkeit”: 
 

“Die sittliche Energie, welche die Welt beherrscht, weil sie sich selber zu beherrschen 
weiss, welche den Einzelnen aufhebt in dem grösseren Ganzen und den engen Egoismus 
zum Nationalsinn läutert, diese eigentliche Herrlichkeit und Gewaltigkeit der 
Menschennatur, auf der der Staat ruht, ist dem keltischen Wesen verhältnismässig fremd. 
Daraus erklärt es sich, warum sie in der Geschichte eine vergleichungsweise 
unbedeutendere Rolle gespielt haben als irgend eine andere indogermanische Nation von 
gleicher Ausdehnung. [... So] haben sie sich unfähig erwiesen ein Regiment bürgerlicher 
Ehrbarkeit, Sicherheit und Wehrhaftigkeit zu begründen und im besten Fall es nicht 
weiter gebracht als zur Gründung eines Soldatenstaates; die militärische Ordnung ist die 
einzige, die sie kennen und anerkennen.”35 

 
Deze beoordeling (of veroordeling) van de Kelten is vanwege haar retorische kracht wel 
als een historiografisch Prachtstück getypeerd.36 Het fragment is echter, met zijn 
racistische en imperialistische ondertoon (vgl. hoofdstuk VIII,4), beter op te vatten als 
een voor Mommsen en Schmidt typerende manier de geschiedenis te structureren. 
Daarbij oriënteerden zij zich, het zij nog éénmaal herhaald, op de als objectief gegeven 
geachte sittliche Mächte, bovenal op de nationale staat, die werd opgevat als een product 
van de menselijke geschiedenis en gedefinieerd volgens het liberale ideaal van de door 
vertegenwoordiging zichzelf regerende burgerij. De Kelten voldeden niet aan dit ideaal: 
zij hadden in Zwitserland geen (nationale) staat tot stand gebracht. Daarom kon er echter 
ook geen sprake zijn van een nationale of staatkundige continuïteit in de Zwitserse 
geschiedenis vanaf de Romeinse tijd:  
 

“von einer Geschichte der Schweiz oder auch nur der schweizerischen Völkerschaften 
kann desshalb nicht die Rede sein, weil die volle und ununterbrochene politische, 
religiöse und sociale Abhängigkeit derselben von der römischen Nation die Eingebornen 
[...] unmündig machte. Nur ein Volk, das über sich selbst bestimmt, hat Geschichte, und 
in jener Zeit bestimmte Rom nicht bloss die Handlungen, sondern auch den Glauben und 
die Gedanken seiner Unterthanen.”37  

 
Geschiedenis was voor Mommsen primair verbonden met de geschiedenis van (nationale) 
staten. In Zwitserland waren het de Alamannen en de Bourgondiërs geweest die de basis 
voor de ontwikkeling van de moderne Zwitserse staat hadden gelegd. Toch had het 
Romeinse bestuur wel sporen in die staatsvorming nagelaten,  
 

“und darum wird denn auch nicht bloss der Neugierde genügt, sondern das ernste und 
rechte Streben des Volkes seine Gegenwart im Zusammenhang mit seiner Vergangenheit 
zu fühlen befriedigt, wenn es gelingt, nicht die Geschichte, die es nicht gab [!], sondern 
die Zustände unsers Landes in römischer Zeit darzustellen, die Reichs- und 
Gemeindeverfassung, die Nationalitäts- und Verkehrsverhältnisse, überhaupt die 

                                                 
35 Mommsen, ‘Schweiz’, 369 e.v., citaat blz. 370-71; Grenzboten 13 (1854/I) 250-51. 
36 Wickert, Mommsen III, 226. 
37 Mommsen, ‘Schweiz’, 353. 
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Besonderheiten, die innerhalb der grossen und gewaltsam nivellirenden Römerherrschaft 
unsern Districten zukamen.”38 

 
Met het begrip Zustände werden in de negentiende-eeuwse geschiedschrijving en -theorie 
immers díe elementen van het verleden aangeduid, die historiografisch vorm kregen in de 
zogenaamde antiquitates of Altertümer, waarbij de historische gegevens systematisch 
werden geordend. Zij bepaalden het ‘beeld’ van het verleden, zijn bunte Mannigfaltigkeit, 
in een geografisch of antropologisch kader. In tegenstelling tot handboeken die 
geschreven werden in deze antiquarische traditie, poogden de realistische 
geschiedschrijvers de Zustände in het historisch verhaal te integreren door deze een plaats 
te geven in de structuur van een nationale of een staatsgeschiedenis. In deze tendens paste 
Mommsens opmerking dat de Zustände van Romeins Zwitserland alleen als deel van de 
Romeinse geschiedenis, dat wil zeggen als deel van de ontwikkeling van de Romeinse 
staat, beschreven konden worden. Daarbij kwam dan nog dat Zwitserland in de Romeinse 
tijd geen (bestuurlijke) eenheid vormde. De Zustände van Romeins Zwitserland werden 
daarom niet als opzichzelf staande gegevens in de antiquarische traditie gepresenteerd, 
noch in nationalistische zin omgeduid, maar beschreven als deel van de Romeinse 
staatsontwikkeling. 
 De basisprincipes van die ontwikkeling vatte Mommsen in de gangbare 
categorieën van de Sittlichkeit. Hoewel hierin de tijdloze basiselementen van de 
menselijke samenleving en van de menselijke geschiedenis tot uitdrukking zouden 
worden gebracht, krijgen zij bij de nationaal-liberale geschiedschrijvers een specifieke 
ideologisch bepaalde invulling. Dat is ook duidelijk het geval in Mommsens beschrijving 
van de vroeg-Romeinse staat in de Römische Geschichte. 
 

                                                 
38 Ibid. 354; vgl. bijv. RG. II, 299 en III, 49 over het door Rome verslagen en onderworpen Macedonië 
respectievelijk na de slag bij Pydna in 168 en de neergeslagen opstanden van 149/48 en 142 v.C. Vgl. RG. 
VII, 152 over Syrië: “Syrien im engeren Sinne und seine Nebenländer, das ebene Kilikien und Phoenike 
haben unter den römischen Kaisern eine Geschichte im eigentlichen Sinne nicht gehabt.”; RG. VII, 317 
over de provincie Africa: “Eine Geschichte hat sie unter der Republik nicht; der Jugurtha-Krieg ist für 
Afrika nichts als eine Löwenjagd und seine historische Bedeutung liegt in seiner Verknüpfung mit den 
republikanischen Parteikämpfen.” 
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5 Familie en staat als sittliche Mächte in het vroege Rome 
 
Mommsen ging in de Römische Geschichte uit van het vroeg-liberale burgerschapsideaal, 
namelijk dat van de klassenloze burgergemeenschap, gevormd door economisch 
zelfstandige mannelijke burgers.39 Aan de basis van dit ideaal lag een strikt patriarchaal 
systeem, omdat de kern van de burgerlijke samenleving gevormd werd door de 
economisch zelfstandige familiehoofden, de Hausväter. Vrouwen konden weliswaar bij 
uitzondering economisch zelfstandig functioneren, maar waren in dit model consequent 
van de politiek gedefinieerde burgerlijke maatschappij buitengesloten.40 De historische 
achtergrond van dit model wordt gevormd door het vanaf de tweede helft van de 
achttiende eeuw in bildungsbürgerliche kringen opkomende ideaal van het kerngezin. Dit 
ideaal was gebaseerd op een scherpe tegenstelling tussen het domein van de man en dat 
van de vrouw. Terwijl de man zijn arbeid buitenshuis had en actief was in de 
gemeenschap, was de vrouw verantwoordelijk voor het huishouden en het nageslacht. 
Aan de basis van deze strikte scheiding lag de gedachte dat de taken van man en vrouw 
door de natuur gegeven waren.41 De vrouw was primair verantwoordelijk voor het 
nageslacht en het huishouden. Deze taakverdeling werd mogelijk gemaakt, doordat de 
burgerlijke man in zijn beroep voldoende verdiende om een volledig gezin te 
onderhouden. Tegelijkertijd waren deze taken complementair. In zijn familie vond de 
burgerlijke man de noodzakelijke rust en de mogelijkheid zijn leven naar individuele 
aanleg vorm te geven. Zij vormde zodoende de hoeksteen van het hele systeem van de 
sittliche Mächte.42 

De familie en de nationale staat waren de voornaamste elementen van de sittliche 
Welt of, in Mommsens woorden, van de natuurlijke vorm van de menselijke samenleving 
en daarmee van de geschiedenis. Mommsen begon daarom in de Römische Geschichte 
zijn hoofdstuk over ‘de oorspronkelijke constitutie van Rome’ met een karakteristiek van 
de Romeinse familie:  
 

“Vater und Mutter, Söhne und Töchter, Hof und Wohnung, Knechte und Gerät – das sind 
die natürlichen [!] Elemente, aus denen überall [!], wo nicht durch die Polygamie die 
Mutter als solche verschwindet, das Hauswesen besteht.” (RG. I, 71) 

 
De begrippen natürlich en überall duiden hier het onveranderlijke sittliche element aan 
dat aan Mommsens interpretatie ten grondslag ligt. Opmerkelijk is de 
vanzelfsprekendheid waarmee de positie van de niet-zelfstandige ‘knecht’ in de 
opsomming aangeduid wordt, namelijk op één lijn met het gereedschap. Aansluitend 
wijst Mommsen meteen op de mogelijke verschillen in vorm die deze “natuurlijke 
elementen” bij de verschillende volken aan kunnen nemen:  
 

                                                 
39 Lothar Gall, ‘Liberalismus und “bürgerliche Gesellschaft”’; Langewiesche, Liberalismus, 20 e.v. 
40 M.n. Langewiesche, Liberalismus, 33-34; idem, ‘Kommentar’, 233-34; Zunhammer, Zwischen Adel und 
Pöbel, 76 e.v.  
41 Vgl. voor de rol van de vermeende van nature gegeven taakverdeling van man en vrouw in het politieke 
discours van de negentiende eeuw: Frevert, Geschlechter-Differenzen, 61 e.v. 
42 Dit wordt sterk benadrukt door: Mosse, Nationalismus und Sexualität, 35 en passim. 
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“Darin aber gehen die Völker höherer Kulturfähigkeit auseinander, daß diese natürlichen 
Gegensätze flacher oder tiefer, mehr sittlich oder mehr rechtlich aufgefaßt und 
durchgearbeitet werden. Keines kommt dem römischen gleich an schlichter, aber 
unerbittlicher Durchführung der von der Natur selbst vorgezeichneten 
Rechtsverhältnisse.” (RG. I, 71) 

 
Op dezelfde ‘natuurlijke’ gronden berustten in Mommsens ogen ook  de fundamenteel 
verschillende posities van man en vrouw in de maatschappij:  
 

“Von vornherein trug die römische Familie die Bedingungen höherer Kultur in sich in der 
sittlich geordneten Stellung der Familienglieder zueinander. Familienhaupt kann nur der 
Mann sein; die Frau ist zwar im Erwerb von Gut und Geld nicht hinter dem Manne 
zurückgesetzt […], aber immer und notwendig [dat wil zeggen: van nature!] gehört die 
Frau dem Hause, nicht der Gemeinde an, und ist auch im Hause notwendig [!] 
hausuntertänig…”43  

 
De geslachtsverhoudingen in het vroege Rome worden hier door Mommsen conform het 
burgerlijk-patriarchale ideaal van de scheiding tussen de openbare en de privésfeer als 
‘natuurlijk’, de daaruit voortvloeiende vorm van huishouden als ‘noodzakelijk’ 
geïnterpreteerd. Het veelvuldige gebruik van deze begrippen duidt er zodoende op dat 
Mommsen dit burgerlijke model als bij zijn lezers bekend en door hen geaccepteerd 
veronderstelde. Tegelijkertijd gebruikte hij ze om de specifiek Romeinse familievorm 
met zijn juridisch onbeperkte machtvolkomenheid van de pater familias, die vaak zeer 
negatief werd beoordeeld, toch in de burgerlijk-liberale terminologie van de Sittlichkeit te 
kunnen presenteren.44  

Het lijkt wellicht op het eerste gezicht curieus dat Mommsen het hoofdstuk over 
‘de oorspronkelijke constitutie van Rome’ opent met deze interpretatie van de Romeinse 
familie. Maar familie en (nationale) staat waren als deel van de sittliche Welt  nauw met 
elkaar verbonden. Ook Droysen zag in de familie de sittliche basis van het menselijke, en 
dus ook van het nationale en staatkundige leven: “das sittliche Dasein des Menschen 
wurzelt in der Familie […] Die Familie ist die Basis aller Sittlichkeit, aller Pietät und 
Zucht. Wo die Familie gesund ist, da ist der Staat und die Religion und alles menschlich 
Heilvolle gesund.”45 Mommsen betrok beide instituties nog sterker op elkaar, want: “Auf 
diesem römischen Hause beruht der römische Staat sowohl den Elementen als der Form 
nach.” (RG. I, 76) Met de ‘elementen’ doelt Mommsen hier op de gentes en de clientes. 
Beide elementen zijn voor Mommsen typerend voor de Romeinse familiestructuur, maar 
ik zal dit aspect verder buiten beschouwing laten. Waar het hier om gaat, is dat “auch die 
Form der Staatsgemeinschaft im einzelnen wie im ganzen der Familie nachgebildet [ist]. 
Dem Hause gibt die Natur selbst [!] den Vater, mit dem dasselbe entsteht und vergeht.” 
(RG. I, 77) Opnieuw wordt het patriarchale model van de burgerlijke familie als 
‘natuurlijk’ gepresenteerd, maar vervolgens wordt het hier verbonden met het bewind van 
de rex, de vroeg-Romeinse koning: “Wie der Hausherr im Hause nicht der Mächtigste ist, 

                                                 
43 RG. I, 71; vgl. ibid. 72 over de plaats van de kinderen in de Romeinse familie: “Ebenso wurde die 
sittliche Verpflichtung der Eltern gegen die Kinder von der römischen Nation voll und tief empfunden…” 
44 Voor de onbeperkte macht van de pater familias: RG. I, 72 e.v. 
45 Droysen, Historik, 295 en 296. 
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sondern der allein Mächtige, so ist auch der König nicht der erste, sondern der einzige 
Machthaber im Staate…”46 

De koning had een machtspositie in de staat analoog aan die van de pater familias 
in de familia, maar Mommsen voegt hier een ‘maar’ aan toe:  
 

“In der Volksgemeinde aber, die unvergänglich bestehen soll, findet sich kein natürlicher 
Herr, wenigstens in der römischen nicht, die aus freien und gleichen Bauern bestand und 
keines Adels von Gottes Gnaden sich zu rühmen vermochte. Darum wird einer aus ihrer 
Mitte ihr Leiter (rex) und Herr im Hause der römischen Gemeinde…” (RG. I, 77; mijn 
cursiveringen)  

 
De basis van de staat werd gevormd door de krijgers die de populus vormden en die, in 
tegenstelling tot de leden van de familie, juridisch principieel gelijkwaardig waren. 
Zodoende kan Mommsen zijn Romeinse koning integreren in een gemeenschap van vrije 
en gelijke burgers:  
 

“Der König ist also eben nur ein gewöhnlicher Bürger, den Verdienst oder Glück, vor 
allem aber die Notwendigkeit, daß einer Herr sein müsse in jedem Hause, zum Herrn 
gesetzt haben über seinesgleichen, den Bauer über Bauern, den Krieger über Krieger. 
Wie der Sohn dem Vater unbedingt gehorcht und doch sich nicht geringer achtet als den 
Vater, so unterwirft sich der Bürger dem Gebieter, ohne ihn gerade für seinen Besseren 
zu halten. Darin liegt die sittliche und faktische Begrenzung der Königsgewalt.” (RG. I, 
79-80)  

 
Dit principe van de rechtsgelijkheid wordt door Mommsen sterk benadrukt (RG. I, 82 
e.v.). Het was naar zijn inschatting waarschijnlijk van ‘indogermaanse’ herkomst, maar 
“in dieser Schärfe der Auffassung und Durchführung doch eine der bezeichnendsten und 
der folgenreichsten Eigentümlichkeiten der latinischen Nation…” (RG. I, 83) 
 

                                                 
46 RG. I, 78. Het is typerend voor het belang dat Mommsen aan de relatie tussen familie en staat hechtte, dat 
hij de Abriss des römischen Staatsrechts (1893) opende met een aanval op Bachofens matriarchaat-theorie 
(waarbij Bachofen, één van de scherpste critici van Mommsens Römische Geschichte, overigens niet met 
name genoemd wordt): “Wenn das römische Staatsrecht, das wie alles Recht den Staat voraussetzt, von 
Hypothesen über vorstaatliche Zustände abzusehen hat, so wird es dennoch gestattet sein darauf 
hinzuweisen, dass das sogenannte Mutterrecht, das heisst die Ignorirung der Zeugung für die 
Rechtsstellung der Person und die Basirung der gesellschaftlichen Ordnung lediglich auf die Geburt, als 
nächste Vorstufe des römischen Staatswesens nicht gedacht werden kann, vielmehr die Ehe, und zwar 
wahrscheinlich die monogamische, da auf einstmalige Polygamie keine Spur hinführt, mit ihren rechtlichen 
Consequenzen die Keimzelle des römischen Staates gewesen sein wird.” (blz. 1) Polygamie en de harem 
als maatschappelijk geaccepteerd instituut werden kenmerkend voor de ‘Oriënt’ en het ‘sultanisme’ geacht; 
vgl. bijv. Mommsens karakteristiek van de ‘sultan’ Mithradates VI van Pontus (RG. III, 278; vgl. onder 
hoofdstuk V,6) Vgl. voor Bachofens kritiek op Mommsen: Gossman, Orpheus Philologus; kort: Christ, 
Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft, 77. 
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6 Samenvatting 
 
Het in het liberale denken centrale concept van de Sittlichkeit speelt een belangrijke rol in 
het werk van de zogenaamde Borussische geschiedschrijvers, zoals Droysen en Sybel. De 
gedachte dat de historische werkelijkheid gestalte kreeg in sittliche Mächte, de universele 
basisvormen van het menselijke sociale en politieke leven, bood deze geschiedschrijvers 
de mogelijkheid het verleden op een wetenschappelijke manier vanuit een modern 
perspectief te duiden en te beoordelen. Een centrale rol in het systeem van de sittliche 
Mächte speelden de natie en de (nationale) staat, en de familie als de ‘natuurlijke’ basis 
van het hele systeem. De verdediging van de natie en van de nationale staat vormde de 
kern van de liberale ethiek, zoals deze in het concept van de Sittlichkeit tot uitdrukking 
werd gebracht.  

Mommsen gaf deze ethiek een maatschappelijke basis in de burgerij door haar te 
verbinden met het vroeg-liberale ideaal van de klassenloze burgergemeenschap op 
patriarchale basis. Dit is een fundamenteel element in Mommsens duiding van de 
Romeinse geschiedenis. 

Dat wil niet zeggen dat historische situaties simpelweg als voorbeeld voor het 
contemporaine (politieke) handelen konden worden gebruikt. Het ging er veeleer om de 
algemene ontwikkelingstendenzen van het historisch proces zichtbaar te maken en deze 
als structurerende elementen in de geschiedschrijving te gebruiken. De concrete vormen 
die de sittliche Mächte, zoals de familie en de staat, in de verschillende historische 
periodes bij de verschillende volken hadden aangenomen waren echter het resultaat van 
de specifieke historische omstandigheden.  

Voor de jurist Mommsen werden deze vormen bepaald door de rechtsstelsels van 
de diverse volken en staten. Zodoende vormde de bestudering van het recht de basis van 
een historisering van de concrete historische verschijningsvormen van de sittliche 
Mächte. In het geval van de staat kwamen deze vormen tot uitdrukking in het staatsrecht. 
Deze invalshoek in de bestudering van de antieke geschiedenis kwam in Mommsens 
werk tot uitdrukking in het Römisches Staatsrecht, maar de basisprincipes van dit 
staatsrechtelijke systeem vormden reeds, zoals in het volgende hoofdstuk beargumenteerd 
zal worden, het uitgangspunt van zijn duiding van de Romeinse geschiedenis in de 
Römische Geschichte die anderhalf decennium eerder was verschenen. 
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V Mommsens systeem van het Romeinse  
staatsrecht 

 
 
 
 
 
1 Inleiding 
 
In zijn Römisches Staatsrecht (1871-1888) heeft Mommsen voor Rome een 
staatsrechtelijk systeem geconstrueerd. ‘Constructie’ (en niet reconstructie) is hiervoor de 
geëigende term, omdat dit systeem weliswaar geordend is met behulp van antieke 
staatkundige begrippen, maar door de Romeinse wetgever of rechtsgeleerden zelf niet als 
zodanig geformuleerd of in ieder geval voorbereid was (in tegenstelling tot de 
civielrechtelijke literatuur en codificaties uit de late Oudheid).1 In zijn voorwoord bij 
band II/2 van het Staatsrecht (blz. vii) benadrukte Mommsen zelf dat het doel van zijn 
staatsrechtelijke systeem was het “Wesen” van de Romeinse staatskunde “für unsere 
heutige Anschauung verständlich zu machen.” De systematiek was weliswaar modern, 
maar zij diende desondanks een afspiegeling te vormen van ‘het wezen’ van de 
historische realiteit; de geschiedschrijver en jurist kon zo de systematiek achter de 
historische verschijnselen zichtbaar en voor de moderne lezer begrijpbaar maken. Door 
uit te gaan van de begrippen die uit de antieke bronnen zelf stammen had de onderzoeker 
de garantie dat zijn systematiek de historische werkelijkheid correct en daarmee op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier representeerde. En Mommsen ging in het 
voorwoord van band III/2  nog een stap verder door te suggereren: “die Gruppirung des 
Stoffes […] liegt mit zwingender Nothwendigkeit in dem Wesen des römischen Staats 
und jeder rationellen Darstellung desselben zu Grunde…” (blz. v) Hoewel hij zich dus 
bewust was een systeem te construeren, poogde hij tegelijkertijd de relatie tussen de 
historische realiteit en zijn historische representatie van die realiteit in de vorm van een 
staatsrechtelijke systematiek als een ‘mimetische’ te formuleren.  

Methodologisch sloot Mommsen aan bij de dogmatiek van het privaatrecht en de 
Begriffsjurisprudenz in de traditie van de Historische Rechtsschule van Savigny en 
Puchta.2 De hieraan ten grondslag liggende “historische Methode” werd door Mommsen 

                                                 
1 Mommsen wees er in dit verband zelf nadrukkelijk op dat het begrip ‘staatsrecht’ bij de Romeinse juristen 
onbekend was: StR. I, 3 e.v. Toch spreekt hij af en toe van “das römische Staatsrecht”, bijv. StR. II/1, 93, 
waarbij hij verwijst naar Cicero’s  De Republica en Livius’ geschiedschrijving. Overigens rekende 
Mommsen, die in de regel zeer negatief over Cicero oordeelde, diens politiek-filosofische dialogen tot 
“diejenigen Arbeiten, in denen die Vorzüge des Verfassers am meisten und seine Mängel am wenigsten 
hervortreten.” (RG. V, 287). 
2 Mommsen geeft zelf in het voorwoord van de eerste band van het Staatsrecht aan dat hij hierin deze 
privaatrechtelijke methodologie volgde (blz. viii-ix): “Wie in der Behandlung des Privatrechts der 
rationelle Fortschritt sich darin darstellt, dass neben und vor den einzelnen Rechtsverhältnissen die 
Grundbegriffe systematische Darstellung gefunden haben, so wird auch das Staatsrecht sich erst dann 
einigermassen ebenbürtig neben das […] Privatrecht stellen dürfen, wenn, wie dort der Begriff der 
Obligation als primärer steht über Kauf und Miethe, so hier Consulat und Dictatur erwogen werden als 
Modificationen des Grundbegriffs der Magistratur.” Vgl. Bleicken, ‘Lex Publica’, 16 e.v.; Heuß, 
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geprezen, “welche jenen Sinn für die Individualität einer jeden Rechtsinstitution und für 
ihre entsprechende Anwendung wieder geweckt hat…” (GS. III, 586) Ook Savigny ging 
uit van de objectief-idealistische vooronderstelling dat aan de individuele rechtsbegrippen 
en –regels een interne samenhang ten grondslag lag, terwijl hij tegelijkertijd in de 
ontdekking en systematische beschrijving van deze samenhang de mogelijkheid van een 
wetenschappelijk inzicht in het recht zag.3 De systematiek in het recht werd ‘gevonden’ 
door de rechtsinstituten in hun ontwikkeling te beschrijven en in hun samenhang 
begripsmatig te analyseren. De rechtseenheid werd aangeduid met het begrip 
‘organisme’, waarmee gesuggereerd werd dat er sprake was van een natuurlijke, gegeven 
samenhang tussen de verschillende rechtsregels en wetten, een eenheid waarvan zowel de 
individuele elementen als hun samenhang slechts ‘ontdekt’ hoefden te worden in de 
empirische werkelijkheid en ‘mimetisch’ samengebracht konden worden in een 
rechtswetenschappelijke systematiek.4 Tegelijkertijd werd met het begrip ‘organisme’ 
aangeduid dat een rechtssysteem het product was (of in ieder geval zou moeten zijn) van 
een geleidelijke, “organische” ontwikkeling in een volk en niet van bovenaf door een 
wetgever kon (of mocht) worden opgelegd.5 

Het is typerend voor Mommsens worteling in de traditie van de Historische 
Rechtsschule, dat hij het Romeinse staatsrechtelijke systeem interpreteerde als het 
‘organisch’ ontwikkelde rechtssysteem van het Romeinse volk: “Diese Verfassung ist 
weder gemacht noch erborgt, sondern erwachsen in und mit dem römischen Volke.” (RG. 
I, 95). Recht en rechtsordeningen werden in de Historische Rechtsschule opgevat als de 
producten van de vroege volksgeschiedenis en als een uitdrukking van de ‘volksziel’; het 
was, in de woorden van Savigny, “der in allen Einzelnen gemeinschaftlich lebende und 
wirkende Volksgeist, der das positive Recht erzeugt…” (System I, 14). Zodoende was 
hun ontstaan, door het gebrek aan bronnen, niet historisch beschrijf-, maar alleen 
systematisch analyseerbaar: “Denn der rechtschaffende Geist gehört überall einer 
früheren productiven Epoche an; uns bleibt nur das Erkennen und das Reproduciren.”6  

Ernst-Wolfgang Böckenförde heeft erop gewezen dat de door Savigny 
ontwikkelde opvatting van de historiciteit van het (privaat)recht in feite een sterk 

                                                                                                                                                 
Mommsen, 43 e.v.; idem, ‘Niebuhr und Mommsen’, 11 e.v.; Thomas, Mommsen, 15 e.v.; Kunkel, 
‘Mommsen als Jurist’; hiertegenover staat de mening dat StR. vooral in de traditie van de antiquitates 
gezien moet worden, bijv. Arnaldo Momigliano in Gnomon 30 (1958) 3. Vgl. voor Mommsens contacten 
met Savigny, “unser verehrter Altvater und unsrer jetzigen Wissenschaft Begründer”: Stahlmann, ‘Savigny 
und Mommsen’; citaat uit brief Mommsen aan Savigny, aldaar blz. 483 (maart 1856). 
3 Vgl. bijv. zijn ‘Vorrede’, in: System I, blz. xxxvi-vii: “Ich setze das Wesen der systematischen Methode in 
die Erkenntniß und Darstellung des inneren Zusammenhangs oder der Verwandtschaft, wodurch die 
einzelnen Rechtsbegriffe und Rechtsregeln zu einer großen Einheit verbunden werden. Solche 
Verwandtschaften nun sind erstlich oft verborgen, und ihre Entdeckung wird dann unsre Einsicht 
bereichern. Sie sind ferner sehr mannichfaltig, und je mehr es uns gelingt, bey einem Rechtsinstitut dessen 
Verwandtschaften nach verschiedenen Seiten hin zu entdecken und zu verfolgen, desto vollständiger wird 
unsre Einsicht werden.”  
4 Rückert, Savigny, 342 e.v. heeft terecht gewezen op het ontbreken van concrete criteria in Savigny’s 
theorievorming om te bepalen wat nu eigenlijk als ‘organisch’ aangeduid kon worden. De eenheid van het 
recht werd apriori aangenomen. 
5 Vgl. voor de organische metaforiek die Savigny in dit verband gebruikte: Coing, ‘Bemerkungen’, 148-
153. 
6 Theodor Mommsen, ‘Die Aufgabe der historischen Rechtswissenschaft’ (1848), GS. III, 580-91, aldaar 
585.  
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ahistorisch karakter draagt.7 De geschiedenis werd niet als een zich in de tijd 
ontwikkelend  historisch proces opgevat, maar als de zelf in feite ahistorische ruimte 
waarbinnen autonome ‘organismes’ (zoals volken en naties) zich konden ontwikkelen. 
De ontwikkeling van het recht werd zodoende weliswaar verbonden met de ontwikkeling 
van het volk, maar dat volk werd opgevat als een tijdloze constante en de vermeende 
band van recht en volk werd niet gehistoriseerd; het recht werd geacht zich ‘organisch’ 
uit zich zelf te ontwikkelen, onafhankelijk van concrete maatschappelijke factoren. Het 
volk als ‘organisme’ vormde niet alleen een van nature gegeven eenheid, maar vertoonde 
ook een individuele ontwikkeling als eenheid – een ontwikkeling die vooral in de taal en 
het recht van een volk tot uitdrukking kwam. En zoals de ontwikkeling van een plant of 
dier van nature – en zodoende ‘organisch’ – gegeven was, zo werd ook de historische 
ontwikkeling van volksorganismes opgevat als de uitdrukking van een “Gesetz innerer 
Nothwendigkeit”8 en niet als het product van concrete historische gebeurtenissen of 
constellaties. Deze ‘organische’ ontwikkeling werd gepostuleerd en in de metaforiek van 
de levensstadia – die nauw aansloot bij de metaforiek van het volk of het recht als levend 
‘organisme’ – schijnbaar geconcretiseerd.9 Daarbij werd ieder levensstadium van het 
organisme gekarakteriseerd door zijn specifieke uitingsvormen, zoals taal, recht, religie 
en zeden, kortom zijn specifieke cultuur.10  

In het denken van de Historische Rechtsschule versterkte dit de tendens tot 
systematisering die van begin af aan aanwezig was. De basis daarvoor werd gevormd 
door een specifieke opvatting van de rechtshistorische ontwikkeling. Deze verliep van 
een onbewust gewoonterecht via de schriftelijke codificatie van dat gewoonterecht naar 
de rechtswetenschap. In een gevorderd stadium van de culturele ontwikkeling werden de 
juristen zodoende de “representanten” van het volk:  
 
“Die Summe dieser Ansicht also ist, daß alles Recht auf die Weise entsteht, welche der 
herrschende, nicht ganz passende, Sprachgebrauch als Gewohnheitsrecht bezeichnet, d.h. daß es 
erst durch Sitte und Volksglaube, dann durch Jurisprudenz erzeugt wird, überall also durch 
innere, stillwirkende Kräfte, nicht durch die Willkühr eines Gesetzgebers.”11  
 
Typerend voor het historisch-metafysische karakter van Savigny’s rechtsdenken is 
enerzijds het belang dat hij aan de rechtstraditie hechtte, terwijl hij anderzijds het 
wetenschappelijke bewustwordingsproces van de aanwezigheid van die traditie in de 
rechtswetenschap benadrukte. De geleerden hadden hier een centrale maatschappelijke 
rol te vervullen – Savigny had het in dit verband over het “heilige ambt” van de 
geschiedenis.12 Zij dienden dat deel van de traditie “was noch Leben hat” te scheiden van 
dat, “was schon abgestorben ist, und nur noch der Geschichte angehört.”13 Zijn hele 

                                                 
7 Böckenförde, ‘Die Historische Rechsschule’. 
8 Savigny, Vom Beruf , 78. 
9 Bijv. Savigny, System I, 17-18. 
10 Vgl. Jhering, Geist des römischen Rechts I, 74 e.v., die voor de rechtsgeschiedenis streefde naar “eine 
zusammenhängende Theorie der Altersstufen des Rechts”, waarbij deze “Altersstufen” opgevat moesten 
worden als “Culturstufen”. 
11 Savigny, Vom Beruf, 79; “representanten”: ibid. 78. 
12 Vom Beruf, 140; vgl. ook de bijbelse gelijkenis ibid. 150. 
13 Vom Beruf, 140; een vergelijkbare duiding bij Rückert, Savigny, 333-34 en voor een verdere inbedding in 
het contemporaine geschiedfilosofische gedachtegoed: ibid. 335 e.v. 
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streven als romanist was erop gericht díe elementen van het Romeins recht die in de 
rechtspraktijk nog geldigheid hadden in een systematische samenhang te brengen en 
zodoende als de basis voor de verdere rechtsontwikkeling in Duitsland te presenteren 
naast het Germaanse recht en recente modificaties van deze beide rechtssystemen. Zijn 
Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter was er in dit verband op gericht aan te 
tonen, dat de invoering van het Romeinse recht in de zestiende eeuw in de Duitse staten 
geen inventie was, maar dat dit recht kon bogen op een continue ontwikkeling en traditie 
in de Duitse staten.  

Het specifiek wetenschappelijke element van de Historische Rechtsschule kwam 
tot uitdrukking in de systematiek van het recht. De juristen werden geacht niet alleen de 
“Mannigfaltigkeit” van het recht te beschrijven, maar ook en vooral de achterliggende 
eenheid systematisch te analyseren. De methode vormde hier de uitdrukking van de 
metafysische vooronderstellingen. Typerend is in dit verband dat Savigny de wetenschap 
van het Romeins recht in 1814 vergeleek met de wiskunde.14 Daarmee doelde hij niet op 
een concrete methodologie naar analogie van de mathematische of geometrische, maar 
poogde hij aan te geven dat de systematiek van de Romeinse juristen een zekerheid bood 
die vergelijkbaar was met die van de wiskunde.15 Het verst ging in dit opzicht 
waarschijnlijk Puchta’s leerling Rudolph Jhering, die zijn Geist des römischen Rechts 
opvatte als een bijdrage aan een “allgemeine Naturlehre des Rechts”.16  

Deze quasi-natuurwetenschappelijke benadering van het recht is door 
Böckenförde opgevat als de uitdrukking van een wezenlijk ahistorische tendens in het 
juridische denken van de Historische Rechtsschule die uiteindelijk leidde tot een breuk 
met het verleden.17 Deze constatering is niet volledig terecht. Savigny streefde er immers 
naar díe elementen van het Romeins recht in zijn systematiek te integreren die nog een 
actuele juridische betekenis hadden; dit “hedendaagse” Romeinse recht zou (mede) de 
basis moeten vormen van de verdere Duitse rechtsontwikkeling, waarbij voor hem niet de 
“materiële” inhoud, maar de systematische methodologie van de Romeinse juristen 
voorbeeldig en navolgbaar was. De systematiek maakte voor hem zodoende deel uit van 
de wetenschappelijke benadering van een ‘natuurlijke’ historische rechtsontwikkeling die 
verankerd was in een absoluut opgevat universeel rechtsbegrip. Privaat- en publiek recht 
maakten deel uit van deze ‘organische’ samenhang en waren zodoende weliswaar van 
elkaar te scheiden, maar deze scheiding werd weer in deze hogere eenheid opgeheven.18  

Anders ligt het met Mommsens Römisches Staatsrecht. Hier ging het niet om een 
gesystematiseerde momentopname van een rechtsstelsel dat nog altijd in ontwikkeling 
was en zodoende actualiteit bezat, maar om een specifiek historisch verschijnsel. Het 
door Mommsen ontwikkelde Romeins-staatsrechtelijke systeem had zodoende ook een 
volledig andere betekenis in zijn historische opvattingen dan de ontwikkeling van het 

                                                 
14 Vom Beruf, 84-85; vgl. ibid. 88 waar hij de voorbeeldige methodologie van de Romeinse rechtsgeleerden 
in het kader van zijn organologische rechtsopvatting karakteriseert: “Die Begriffe und Sätze ihrer 
Wissenschaft erscheinen ihnen nicht wie durch ihre Willkühr hervorgebracht, es sind wirkliche Wesen, 
deren Daseyn und deren Genealogie ihnen durch langen vertrauten Umgang bekannt geworden ist. Darum 
eben hat ihr ganzes Verfahren eine Sicherheit, wie sie sich sonst außer der Mathematik nicht findet, und 
man kann ohne Uebertreibung sagen, daß sie mit ihren Begriffen rechnen.” 
15 Rückert, Savigny, 374-75. 
16 Jhering, Geist des römischen Rechts I, 9. 
17 Böckenförde, ‘Historische Rechtsschule’, m.n. 26-27. 
18 Rückert, Savigny, 359-60. 
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Romeinse privaatrecht had in het historische denken van Savigny zoals dat tot 
uitdrukking kwam in zijn Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. De 
maatschappelijke basis van de Romeinse geschiedenis had concreet vorm gekregen in het 
Romeinse vermogensrecht, dat de kern vormde van het door de Historische Rechtsschule 
bestudeerde en in de Europese rechtstraditie zo belangrijke vermogensrecht. In 
tegenstelling tot het staatsrecht en zelfs het familierecht had dit Romeinse 
vermogensrecht universele geldigheid, zoals Mommsen stelde in een rede die hij in 1852 
in Zürich hield; het was algemeen geldig voor alle economisch ontwikkelde 
samenlevingen: 
 

“Nur ein Theil, freilich ein ungemein ausgedehnter und wichtiger, ist in der That noch 
Gegenstand des akademischen Studiums: das römische Vermögensrecht. Diese Auswahl 
ist nicht zufällig. Die Verfassungen und die Kirchen sind wandelbar nach den Zeiten und 
den Nationen; über Verbrechen und Strafen denkt jedes Jahrhundert anders; die 
prozessualischen Satzungen hängen wesentlich ab von der politischen Stellung der 
Staatsgewalten und sind grossentheils willkürliche leicht veränderliche Bestimmungen; 
selbst die Familie gestaltet sich verschieden im Lauf der Geschichte und eine weite Kluft 
trennt die römische auf das Princip des Eigenthums gegründete Gewalt des 
Familienhauptes von der milderen und leicht lösbaren Pflegherrschaft des deutschen 
Hausvaters. Das Vermögensrecht dagegen ist bei weitem weniger abhängig von Zeiten 
und Nationen als von dem Grade der Cultur; die beiden grossen Grundbegriffe, in deren 
Analyse dasselbe besteht, das Recht über eine Sache und das Recht auf eine Sache, 
Eigenthum und Obligation sind bei aller Mannigfaltigkeit der Formen ihrem Wesen nach 
nothwendig dieselben und lassen nur eine principielle Auffassung zu.”19 

 
De op deze overwegingen gebaseerde these die in de volgende analyse centraal zal staan 
is dat Mommsen in het Römisches Staatsrecht de Romeinse constitutie weliswaar 
(conform Böckenfördes conclusies) uit het historische proces tilde en op een in wezen 
ahistorische manier isoleerde, maar dat dit systeem er tegelijkertijd toe diende de 
politiek-constitutionele geschiedenis van Rome af te grenzen van de moderne 
ontwikkeling en zodoende op een specifiek historische basis te stellen.20 
 

                                                 
19 ‘Die Bedeutung des römischen Rechts’, GS. II, 591-600, aldaar blz. 593. 
20 Vgl. daartoe ook Mommsens opmerkingen in de rectoraatsrede van 1874: RA. 13, waar hij wijst op het 
belang van de bestudering van het publiek recht voor de geschiedschrijver, omdat “diese Verfassung und 
ihre Wandelungen eben die Geschichte selber sind”, en daaraan de methodologische eis knoopt dat ook de 
historicus “die Verfassung in ihrer Gesamtheit als ein mehr oder minder bleibendes System studieren 
[muß].” 
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2 Römisches Staatsrecht en Römische Geschichte 
 
De basisgedachte van dit staatsrechtelijke systeem is dat dit systeem de kern, het ‘wezen’ 
van de Romeinse staat representeert. Deze gedachte vormt één van de uitgangspunten van 
de Römische Geschichte. Dat stelt Mommsen zelf ook expliciet in het hoofdstuk over de 
oorspronkelijke constitutie van Rome: “Diese Verfassung”, zo besluit hij dit hoofdstuk, 
“ist es, die die Grundgedanken des römischen Staats für alle Zeiten tatsächlich festgestellt 
hat; denn trotz der wandelnden Formen steht es fest, solange es eine römische Gemeinde 
gibt, daß der Beamte unbedingt befiehlt, daß der Rat der Alten die höchste Autorität im 
Staate ist und daß jede Ausnahmebestimmung der Sanktionierung des Souveräns bedarf, 
das heißt der Volksgemeinde.” (RG. I, 96) Deze “Grundgedanken” bleven  in Mommsens 
visie behouden tot in het door Augustus gevestigde principaat. Niet de overgang van 
republiek naar keizertijd vormde voor Mommsen het eindpunt van deze staatkundige 
geschiedenis, maar de tijdelijke ondergang van de staatsmacht in de loop van de derde 
eeuw die gevolgd werd door de volledig nieuwe en niet meer met de categorieën van het 
Romeinse staatsrecht te analyseren absolute monarchie van Diocletianus en Constantijn. 
De verschillende ‘staatsvormen’ die Rome tot die tijd had gekend moesten zodoende 
opgevat worden als variaties op dezelfde ‘basisgedachte’, als verschillende ‘vormen’ die 
de Romeinse staat in de loop van zijn geschiedenis had aangenomen. Het staatsrechtelijke 
systeem zelf werd door Mommsen echter van de historische context geïsoleerd en als het 
ware uit de historische ontwikkeling getild.  

Deze samenhang van de Römische Geschichte met de systematiek van het 
Staatsrecht wordt in de literatuur over Mommsen meestal onvoldoende onderkend. 21 
Daarvoor zijn twee redenen aan te geven. In de eerste plaats is er de grote tijdsspanne 
tussen het verschijnen van de Römische Geschichte in het midden van de jaren 1850, een 
werk dat tot op zekere hoogte nog gezien kan worden als een jeugdwerk en als 
broodarbeid, en de publicatie van de eerste band van het Staatsrecht in 1871. In de 
tweede plaats verschillen beide werken sterk van karakter. De Römische Geschichte is 
narratief van karakter en wordt voornamelijk nog gezien als een literair of politiek werk, 
niet als een nog actuele bijdrage aan het historisch onderzoek.22 Het Staatsrecht 
daarentegen is nog steeds één van de meest volledige en systematische naslagwerken op 
het terrein van het Romeinse staatsrecht.23 Moderne auteurs, die inhoudelijk vaak sterk 
van Mommsens interpretaties op dit terrein afwijken, vinden in zijn Staatsrecht nog altijd 
een belangrijk hulpmiddel.  

                                                 
21 Bleicken, ‘Lex Publica’, 32 n. 36 meent bijv.: “Totalität des Imperiums und Souveränität spielen als 
überzeitliche Rahmenbegriffe schon in der ‘Römischen Geschichte’ Mommsens eine Rolle, ohne dort 
natürlich [!] eine systematische Funktion zu haben.” Kunkel, ‘Mommsen als Jurist’, 370: “Die beiden 
Seelen in Mommsens Brust, der Jurist und der Historiker, lebten damals [jaren 1850, toen Mommsen de 
Römische Geschichte schreef] sozusagen in getrennten Bereichen.” De Römische Geschichte en het 
Römisches Staatsrecht worden dan ook in de regel apart besproken. Hermann Klenner, ‘Der Jurist’, 218 
heeft daarentegen met recht op de samenhang van “Verfassungsgeschichte und Verfassungsrecht als zwei 
Seiten einer Medaille” in Mommsens werk gewezen. Hölkeskamp, ‘Zwischen “System” und 
“Geschichte”’, wijst terecht op het in StR. sterk aanwezige historische element. 
22 Vgl. echter het afgewogen oordeel bij Christ, ‘Theodor Mommsen und die Römische Geschichte’, m.n. 
62-63. 
23 Receptie: Rebenich, Mommsen, 114 e.v. 
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Het werk geldt als één van de hoogtepunten in het oeuvre van deze prominente 
onderzoeker en founding father van de moderne Altertumswissenschaft, niet in de laatste 
plaats omdat het een degelijke bronnenkritische basis heeft. De filoloog Jacob Bernays, 
met wie Mommsen bevriend was, heeft er in een invloedrijk artikel nadrukkelijk op 
gewezen dat Mommsen het Römisches Staatsrecht direct vanuit de bronnen geschreven 
had. Het hierin ontworpen staatsrechtelijke systeem was dus dat van de Romeinen zelf.24 
Weliswaar wees hij op Carolus Sigonius en Louis de Beaufort, op Heyne en Niebuhr als 
voorlopers, maar hij benadrukte het vernieuwende karakter van Mommsens werk.25  

Die opvatting is misleidend en wel om twee redenen. In de eerste plaats heeft 
Mommsen veel van zijn opvattingen en materiaal ontleend aan voorgangers als Wilhelm 
Adolph Becker en Joseph Rubino, die door Bernays genegeerd worden.26 Overigens heeft 
Mommsen zelf nooit een geheim gemaakt van zijn schatplichtigheid aan met name 
Rubino en Becker.27 Het is echter nodig op deze geleerden te wijzen, omdat het feit dat 
Mommsen centrale ideeën van voorgangers overnam, het begrijpelijk maakt dat de 
hoofdlijnen van het Römisches Staatsrecht reeds in de eerste band van de Römische 
Geschichte terug te vinden zijn, waar zij een belangrijke structurerende functie hebben. In 
de tweede plaats is de interne structuur van het Staatsrecht weliswaar gebaseerd op 
Romeinse begrippen, maar aan deze systematiek liggen uiteindelijk twee nauw met elkaar 
verwante negentiende-eeuwse staatsrechtelijke begrippen ten grondslag: 
staatssouvereiniteit en vertegenwoordiging.  
 

                                                 
24 Bernays, ‘Behandlung’. Vgl. ook Freytag, ‘Mommsen’, 94: “von der ersten bis zur letzten Seite eigene 
Forschung…” en ibid. 98: “Was aber hier geboten wird, ist durchweg neue Untersuchung.” Vgl. bijv. ook 
Christ, Von Gibbon, 106. 
25 Vgl. bijv. Bernays, ‘Behandlung’, 266-67: “In den Anmerkungen werden die Beweisstellen aus der 
originalen lateinischen und griechischen Litteratur unverkürzt mitgetheilt und dabei ohne viel Aufwand an 
Worten die neueste handschriftliche Forschung und die nützlichen Conjecturen mit dem sichern Tact eines 
vielerfahrnen Meisters benutzt; es ist so eine staatsrechtliche Quellensammlung entstanden, die in solcher 
Reichlichkeit und Reinheit sonst nirgends zu finden ist. Hingegen ist darauf verzichtet, das Atomengestöber 
der neuern Dissertationen, Programme, Artikel und wie die gelehrten Nothschriftchen sonst heissen, mit 
bibliographischer Peinlichkeit zu verzeichnen; jeder Einsichtige wird sich überzeugen, dass das Auswerfen 
dieses Ballastes keinen Schaden verursacht hat, und wird es Mommsen danken, dass er sich und seine 
Leser auf so einfache und energische Weise von einer Behinderung befreit, durch welche eine fruchtbare 
gelehrte Thätigkeit in Deutschland von Jahr zu Jahr mehr erschwert und der Kreis der Theilnehmenden in 
immer bedenklicherer Weise verengert wird.” 
26 Bernays, ‘Behandlung’, 267 ziet in het StR. de “nun wohl auf längere Zeit vorhaltenden Abschluss der 
Forschung über römisches Staatswesen, welche in Deutschland vor sechzig Jahren mit Niebuhr begann.” 
Maar geen enkele onderzoeker wordt hier met name genoemd, in tegenstelling tot zijn bespreking van de 
staatsrechtelijke traditie vóór Niebuhr.  
27 Mommsens Römisches Staatsrecht was bedoeld als een gemoderniseerde versie van het deel 
Staatsalterthümer van Beckers Handbuch der römischen Alterthümer. Hij was hiervoor gevraagd door 
Joachim Marquardt, die na Beckers overlijden de derde band van diens Staatsalterthümer (over de 
keizertijd) had voltooid en in de nieuwe opzet het Verwaltungrecht op zich nam. Vgl. StR. I, ‘Vorwort zur 
ersten Auflage’, blz. vii-viii en ‘Vorwort zur zweiten Auflage’, blz. xiii; Giovannini, ‘Magistratur und 
Volk’, 413. Vgl. verder onder hoofdstuk V,3. 
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Het principe van de staatssouvereiniteit 
 
De staat, opgevat als sittliche Macht, vormde de kern van Mommsens visie op het 
verleden. In zijn uitwerking van deze visie in de Römische Geschichte ging Mommsen uit 
van het principe van de staatssouvereiniteit.28 ‘Staatssouvereiniteit’ is een juridisch 
concept dat in het midden van de negentiende eeuw in het Duitse staatkundige denken 
een belangrijke rol speelde.29 Het vormde het liberale antwoord op het principe van de 
vorstensouvereiniteit, dat de staatsmacht uitsluitend in handen van de vorsten legde. Deze 
absolutistische staatstheorie, die teruggaat op Jean Bodin en Thomas Hobbes30, werd in 
Duitsland in de eerste helft van de negentiende eeuw ondergraven, omdat verschillende 
Duitse staten nu een constitutie kregen die naast de vorst de volksvertegenwoordiging een 
belangrijke rol toekende, in ieder geval op het gebied van de wetgeving.31 De Duitse 
Bond beloofde in de Bundesakte van 1815 de instelling van constituties in de Duitse 
staten.32 En nog artikel 56 van de Wiener Schlußakte van 1820 garandeerde, in een veel 
sterker antiliberaal klimaat, de bestaande landständischen Verfassungen. Tegelijkertijd 
echter formuleerde artikel 57 op instigatie van de Oostenrijkse staatskanselier Metternich 
nadrukkelijk het principe van de vorstensouvereiniteit:  
 

“Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen Fürsten 
besteht, so muß dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge die gesammte Staats-
Gewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der Souverain kann durch 
eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die 
Mitwirkung der Stände gebunden werden.”33  

 
In de liberale staatsrechtsleer werd nu gepoogd vorst en volk onder één noemer te 
brengen die enerzijds rekening hield met de concreet bestaande macht van de vorsten, 
maar deze macht anderzijds als een wettelijk beperkte macht beschouwde. De staat werd 
daarom opgevat als een op zichzelf staande, volledig onafhankelijke en absolute 
grootheid. Die gedachte was op zichzelf niet nieuw, maar staat in de traditie van het 
continentaal absolutisme. De identificatie van die staat met de monarch – het l’état c’est 
moi – werd echter verworpen en de vorst werd nu opgevat als onderworpen aan de 
bestaande rechtsregels en moest zijn wetgevende macht in ieder geval op bepaalde punten 
delen met een volksvertegenwoordiging.  

Als pionierswerk geldt in de regel Eduard Albrechts recensie van Maurenbrechers 
Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts uit 1837.34 Albrecht vatte de staat op 

                                                 
28 Anders: McGlew, ‘Revolution and freedom’, 438; over het hoofd gezien door Bleicken, die in ‘Lex 
Publica’, 28 e.v. en 42 ingaat op Mommsens gebruik van het souvereiniteitsbegrip, en Hölkeskamp, 
‘Zwischen “System” und “Geschichte”’, 107; correct: Thomas, Mommsen, 45-47. 
29 Boldt, s.v. ‘Staat und Souveränität’, GG. VI, 143 en v.a. idem, Deutsche Staatslehre, 60 en 74 e.v.; 
Huber, Verfassungsgeschichte II, 376-77. 
30 Boldt, s.v. ‘Staat und Souveränität’, GG. VI, 107 e.v. 
31 Voor het volgende: Boldt, Deutsche Staatslehre, 19 e.v.; Grimm, Verfassungsgeschichte, 68 e.v., 142 e.v.  
32 Art.13: “In allen Bundesstaaten wird eine Landständische Verfassung statt finden.” Huber ed., 
Dokumente I, 88. 
33 Huber ed., Dokumente I, 99. 
34 E[duard] A[lbrecht], rec. van Romeo Maurenbrecher, Grundzüge des heutigen deutschen Staatsrechts, in: 
Göttingische gelehrte Anzeigen (1837) 1489-1504,1508-1515; vgl. over de betekenis van Albrechts 
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“als juristische Person”, dat wil zeggen als “ein Gemeinwesen, als eine Anstalt, die über 
den Einzelnen stehend, zunächst Zwecken gewidmet ist, die keinesweges bloß die 
Summe individueller Interessen des Herrschers und der Unterthanen, sondern ein 
höheres, allgemeines Gesammtinteresse bilden…” (1492) Dit inzicht zou volgens 
Albrecht de basis moeten vormen voor een werkelijk modern staatsrecht dat de moderne 
staat nadrukkelijk zou moeten onderscheiden van de privaatrechtelijke organisatie van de 
middeleeuwse en vroeg-moderne staten.  Hij verdedigde zijn inzicht dan ook door het te 
presenteren als “einen naturgemäßen Fortschritt in der Bildung und Auffassung des 
Staats” die slechts een gedachte juridisch verwoordde, “der als ethischer wohl von 
Jedermann zugegeben wird, nämlich der Vorstellung von dem Berufe des Monarchen für 
eine höhere, über ihm (dem Einzelnen) stehende Idee zu leben…” (1513) Concreet 
betekende dit dat de monarch gebonden was aan het bestaande recht (niet in de laatste 
plaats aan de constitutie) dat hij, ook wanneer het onder voorgangers tot stand was 
gekomen, diende te respecteren. De reeds door de absolutistische vorsten gedeeltelijk tot 
stand gebrachte staatseenheid werd door Albrecht zodoende verder geabstraheerd en van 
de persoon van de vorst onafhankelijk gemaakt.35  

C.F. Gerber ging in 1852 evenals zijn leermeester Albrecht uit van een 
tegenstelling tussen een oude en verouderde privaatrechtelijke en een moderne 
staatsopvatting, die hij opvatte als resultaat van de Franse Revolutie en als exportproduct 
van het revolutionaire staatsrecht naar de Rheinbundstaten.36 Hij verwierp echter 
Albrechts formulering van de staat als “juristische Person”, omdat deze een 
privaatrechtelijke band tussen staat en monarch suggereerde. Hij stelde daarom voor de 
staat op te vatten als “ein sittlicher Organismus”, waarbij hij de vorst en de overige 
rechtspersonen in de staat definieerde als de op elkaar betrokken maar niet onafhankelijk 
van elkaar functionerende organen van de staat (19 en passim). Gerber was zich zeer wel 
bewust van het feit dat een dergelijke formulering hem zeer dicht bij de door hemzelf 
verworpen traditionalistische voorstellingen bracht en niet veel meer was dan een 
metafoor, zonder dat hij zich zelf overigens volledig van dit “gefällige Spiel” kon 
losmaken.37 Van belang is hier echter, dat Gerber een stap verder ging en op basis van het 
in de organisme-metafoor tot uitdrukking gebrachte boven-individuele staatsbelang een 
nieuwe wetenschappelijk-staatsrechtelijke methodologie voorstelde, die onafhankelijk 
zou moeten zijn van de politiek.38 Hij maakte het moderne staatsrecht inhoudelijk los van 
het privaatrecht (een privaatrechtelijk ingevuld staatsrecht was in zijn ogen immers 
kenmerkend voor de voor-revolutionaire feodale staten), maar verlangde methodologisch 
een analyse naar het voorbeeld van de privaatrechtelijke systematiek, zoals deze voor het 

                                                                                                                                                 
recensie in deze ontwikkeling: Koch, Fröbel, 71; Quaritsch, Staat und Souveränität, 471 e.v. , m.n. 488 
e.v.; Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, 91. 
35 Vgl. ook Puchta, Cursus I, 65-66, die evenals Albrecht en Gerber de feodale monarchie als historisch 
afgedaan beschouwde en pleitte voor een nieuwe staatsrechtelijk vastgelegde relatie tussen vorst en 
onderdanen. 
36 Gerber, Ueber öffentliche Rechte, 1 e.v. 
37 Gerber, Ueber öffentliche Rechte, 47-8: “Man hat schon oft die Aehnlichkeit dieses Organismus mit dem 
menschlichen Organismus hervorgehoben, aber auch nicht selten verkannt, daß dieß [sic] gefällige Spiel 
keinen eigentlich fruchtbaren Gedanken einschließt.” 
38 Gerber, Ueber öffentliche Rechte, 28 benadrukte, “daß die Absicht des Verfassers in keiner Weise auf 
den Entwurf und die Empfehlung eines politischen Systems gerichtet ist. […] Seine Betrachtung soll nur 
eine rechtswissenschaftliche sein; das Politische ist nicht Zweck, sondern nur Material.” 
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Romeinse privaatrecht ontwikkeld was door Savigny en Puchta, en die hij zelf had 
toegepast op het Duitse privaatrecht: “Jedenfalls bildet indessen diese Betrachtung [van 
de staat als organisme] den Ausgangspunkt für die Construction des staatsrechtlichen 
Systems.”39 De staat als op zichzelf en boven de individuele mens (inclusief de vorst) 
staande souvereine macht vergde een eigen analytisch-wetenschappelijke methode: de 
juridische systematiek.  

Mommsen ging in zijn staatsrechtelijke constructie uit van deze zelfde 
methodologische gedachtengang40, zonder dat dit overigens betekent dat hij door Gerber 
beïnvloed was.41 Reeds Beckers Handbuch was in de antiquarische traditie in sterke mate 
systematisch opgezet. Maar bij Mommsen is de staatsrechtelijke systematiek heel 
nadrukkelijk verbonden met het principe van het staatsorganisme, zoals dat door Gerber 
geformuleerd was, en met het principe dat de ‘staatsorganen’ de souvereine staat 
vertegenwoordigden.  

Albrecht en Gerber vermeden het beladen begrip souvereiniteit en stelden hun 
vernieuwende concept van de staatsrechtelijk op zichzelf rustende staat niet onder het 
begrip staatssouvereiniteit. Hegel deed dit wel in zijn bijzonder invloedrijke Philosophie 
des Rechts. Hierin werd de staat als sittliche Macht als het hoogtepunt of het centrum van 
de sittliche Welt, het hele complex van georganiseerde menselijke relaties opgevat. Deze 
centrale betekenis van de staat bracht Hegel tot uitdrukking in zijn concept van 
‘staatssouvereiniteit’: “Diese beiden Bestimmungen, daß die besonderen Geschäfte und 
Gewalten des Staats weder für sich noch in dem besonderen Willen von Individuen 
selbständig und fest sind, sondern in der Einheit des Staats als ihrem einfachen Selbst 
ihre letzte Wurzel haben, macht die Souveränität des Staats aus.”42 Volk en vorst waren 
onderworpen aan de wetten van de staat. De staat diende het algemeen belang, niet in de 
laatste plaats in de verdediging tegenover andere staten. En evenals Albrecht en Gerber 
zette ook Hegel deze staatssouvereiniteit af tegen de feodale staat met zijn juridisch niet 
onder de staatsmacht vallende corporaties (§ 278, blz. 442-43).  
 
Het principe van de staatssouvereiniteit als de basis van het Römisches 
Staatsrecht 
 
In Mommsens opvatting van de Romeinse staat en daarmee van de politieke ontwikkeling 
van Rome is deze staatsrechtelijke traditie goed herkenbaar.43 De staat gold in 
Mommsens systematiek van het Romeinse staatsrecht als hogere instantie boven de 
individuele burgers en boven corporaties:  

                                                 
39 Ueber öffentliche Rechte, 48. 
40 Vgl. bijv. Mommsens opmerkingen over de opbouw van zijn Römisches Staatsrecht  (StR. I, ‘Vorwort 
zur zweiten Auflage’ (1876) blz. xi): “Wenn der Staat ein organisches Ganze ist, so müssen wir, um ihn zu 
begreifen, theils die Organe als solche in ihrer Besonderheit, theils die aus dem Zusammenwirken mehrerer 
Organe hervorgehenden Functionen verstehen…” 
41 Concrete aanwijzingen voor een dergelijke beïnvloeding zijn er niet: Heuß, Mommsen, 47-48.  
42 § 278, blz. 442. 
43 Wesenberg, ‘Zur Frage der Kontinuität’, 62-63, heeft Mommsens opvatting van de magistratuur direct 
met Albrechts opvatting van de staat als juridische persoon in verband gebracht. Een directe invloed is hier 
niet nodig, in ieder geval niet aan te tonen; veeleer hebben we hier te maken met een centraal element van 
de contemporaine liberale en zelfs conservatieve staatsopvatting van de jaren 1850 die alleszins mede 
dankzij Albrechts formulering gestalte had gekregen. 
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“Der Staatsbegriff der Römer beruht auf der idealen Uebertragung dieser 
Handlungsfähigkeit auf die […] Gesammtheit, die Bürgerschaft, den populus, und auf der 
Unterordnung des Einzelwillens aller der Gesammtheit angehörigen physischen Personen 
unter diesem Gesammtwillen. Die Aufhebung der individuellen Selbständigkeit 
gegenüber dem Gesammtwillen ist das Kriterium der staatlichen Gemeinschaft und 
insbesondere dasjenige Moment, das den Staat von der Corporation, zum Beispiel der 
Curie und dem Senat unterscheidet.”44  

 
In de vroegst herkenbare fase van het Romeinse recht was deze staatssouvereiniteit al 
volledig gevestigd; gentes en families hadden hun publieke taken, zoals in de 
rechtshandhaving, reeds verloren.45 Zo benadrukte Mommsen in de Römische Geschichte 
dat de indeling van de burgerij in curiae niet betekende,  
 

“daß der einzelne Teil einen Sondervorstand und Sonderzusammenkünfte gehabt habe; 
und die große Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß im Interesse der Einheit des 
Gemeinwesens den Teilen, aus denen es zusammengeschmolzen war, dergleichen in der 
Tat nie verstattet worden sind.” (RG. I, 81)  

 
Deze visie op de staat had in het midden van de negentiende eeuw nog alleszins politieke 
betekenis. De afkeer van een op corporatieve lichamen gebaseerde politieke organisatie 
richtte zich tegen de standsprivileges van de adel. Het in de Römische Geschichte en het 
Römisches Staatsrecht tot uitdrukking komende staatsbegrip is het uit de contemporaine 
staatsrechtsleer en het verwante liberale politieke denken afkomstige concept van de 
moderne staat in tegenstelling tot de voormoderne feodaliteit. Vandaar dat Mommsens 
historische en juridische literatuur op dit punt terminologisch zo dicht bij zijn politieke 
opvattingen staat. Zo schreef hij bijvoorbeeld in april 1848 aan Droysen: “unseren 
Aristokraten wagt niemand zuleibe zu gehen: niemand rüttelt an dem Staate im Staat, 
dem Korpus der Ritterschaft, niemand wagt es auszusprechen, daß ihre Privilegien zu 
zerreißen sind.”46 
                                                 
44 Abriss, 63, vgl. StR. III/1, 100; vgl. Abriss, 3: “ der grosse politische Grundgedanke, dass die staatliche 
Einigung die Selbständigkeit des einzelnen Theils ausschliesst, ist sicher in Rom schon in diesem ersten 
und vielleicht schwersten Abschnitt der politischen Entwicklung begriffen und durchgeführt worden.” (het 
gaat hier om de onderwerping van de gentes aan de staat); vgl. ook ibid. 24, 29, 243; vgl. StR. III/1, 17: 
“Dem Geschlecht fehlt die Handlungsfähigkeit. […] Es liegt durchaus in der unitarischen Tendenz der 
römischen Entwickelung den Elementen des Staats die Sonderaction zu verkümmern und so weit möglich 
zu entziehen.” Vgl. ook ibid. 25.  
45 RG. I, 169-70: “Ebenso ist hier jener älteste Zustand, den die hellenischen wie die germanischen 
Institutionen uns darstellen, wo die Gemeindegewalt noch ringt mit der Autorität der kleineren, in die 
Gemeinde aufgegangenen Geschlechts- oder Gaugenossenschaften, gänzlich beseitigt; es gibt keine 
Rechtsallianz innerhalb des Staates zur Ergänzung der unvollkommenen Staatshilfe durch gegenseitigen 
Schutz und Trutz, keine ernstliche Spur der Blutrache oder des die Verfügung des einzelnen 
beschränkenden Familieneigentums. […] Zwar vernichtet ist das Geschlecht, die Familie in der römischen 
Gemeinde nicht; aber die ideelle wie die reale Allmacht des Staates auf dem staatlichen Gebiet ist durch sie 
ebensowenig beschränkt wie durch die Freiheit, die der Staat dem Bürger gewährt und gewährleistet. Der 
letzte Rechtsgrund ist überall der Staat…” Zodoende kan Mommsen dan ook stellen: “wer überhaupt 
verfügen kann [over zijn vermogen], ist in seinem Kreise so souverän, wie im öffentlichen Gebiet der 
Staat.” (ibid. 170; mijn cursivering). 
46 Briefwechsel, nr. 254, blz. 413 (19 apr. 1848), n.a.v. de politieke situatie in Sleeswijk-Holstein. Voor het 
begrip ‘Staat im Staate’: Katz, ‘A state within a state’. 
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Vanuit deze gedachte is het ook logisch dat Mommsen zeer negatief oordeelde over de 
organisatie van de plebs in de zogenaamde ‘standenstrijd’, die met haar eigen 
quasimagistraten en –comitia (de volkstribunen en het concilium plebis) een “Staat im 
Staate” vormden.47 De “souveräne Gewalt des Staates” werd beperkt doordat het recht 
van de plebs “sich zu versammeln und in der Versammlung Beschlüsse zu fassen von 
dem Belieben der Gemeinde unabhängig gemacht [wurde]” (StR. III/1, 153) en zodoende 
“die Einheit der Gemeinde brach”, dat wil zeggen de voor de handhaving van de 
staatssouvereiniteit noodzakelijke “politieke centralisatie” doorbrak.48 Typerend voor 
Mommsens oordeel is omgekeerd ook zijn positieve oordeel over de bereidheid van de 
Romeinse burgerij zich aan de autoriteit van de leidende magistraat te onderwerpen. In 
dit verband wijst Mommsen op “die tiefe und praktische Ehrfurcht, welche die Römer 
wie jedes andere politisch fähige Volk vor dem Prinzip der Autorität hegten…” (RG. I, 
273) Deze Ehrfurcht kwam in de koningstijd tot uitdrukking in de eed van trouw die de 
burgerij aan de nieuwe koning aflegde. Weliswaar had deze eedaflegging dezelfde vorm 
als de totstandkoming van een wet door koning en comitia, namelijk door een vraag van 
de koning en het antwoord (ja of nee) van de burgerij, maar in dit geval “kann die 
bejahende Antwort nicht verweigert werden…”49 De keuze was gemaakt door de 
voorganger of de tussenkoning, de burgerij kon deze alleen bevestigen, zodat de 
staatsmacht gehandhaafd bleef. Daarna heerste de koning onbeperkt.  

De souvereine staat werd door Mommsen daardoor gekenmerkt dat de individuele 
wil ondergeschikt was aan de Gesammtwillen (Abriss, 63; cit. boven blz. 75). Het 
probleem was, hoe deze souverein als collectief kon handelen: “Die Handlungsfähigkeit, 
die Fähigkeit zu wollen und den Willen zu äussern so wie demselben innerhalb der dem 
Wollenden gesetzten Machtgrenzen Geltung zu verschaffen, haftet naturgemäss an der 
physischen Person.” (Abriss, 63) Weliswaar kon de staat opgevat worden als een levend 
organisme50, maar daarmee was het probleem nog niet opgelost.  De ‘Gesammtwillen’ 
was een juridische fictie en dat maakte ‘vertegenwoordiging’ noodzakelijk om tot 
staatshandelingen te komen. Om een ‘wil’ te ontwikkelen en daarnaar te handelen moest 
de staat als het collectief van de staatsburgers hiervoor één of meer ‘organen’ hebben. 
Het Romeinse staatsrecht had daarvoor de magistratuur als vertegenwoordiging van de 
burgerij ontwikkeld.51 En omdat de magistratuur de enige actief handelende factor was in 
de Romeinse staat, gaf Mommsen haar een centrale positie in zijn staatsrechtelijke 

                                                 
47 Bijv. Abriss, 40 en 67. 
48 RG. I, 289; vgl. verder onder blz. 162-63. 
49 Abriss, 105; vgl. RG. I, 87. 
50 Vgl. bijv. StR. I, ‘Vorwort zur zweiten Auflage’ (1876), blz. xi. Vgl. Gerber, Ueber öffentliche Rechte, 
20: “Der Staat ist ein sittlicher Organismus, der nicht wie der Mechanismus durch eine außer ihm stehende 
Kraft, sondern durch das eigene in ihm selbst wohnende Lebensprincip bewegt wird, - ein Lebensprincip, 
das freilich nicht in einem einzigen Punkte lokalisirt ist, sondern in allen seinen einzelnen Gliedern mit 
selbständiger Bestimmung für die Zwecke des Ganzen thätig wird; dieser Lebensinhalt des Organismus ist 
aber die Ermöglichung einer ununterbrochenen Kundgebung und Wirksamkeit des allgemeinen (Volks-) 
Willens in seiner Richtung auf die sittliche Vollendung des Gemeinlebens.”  
51 StR. I, 674: “Das Gemeinwesen ist vertreten durch das Oberamt…”; vgl. ibid. I, 234-35: “Da die 
Gemeinde als solche nicht handlungsfähig ist, so kann sie unmittelbar weder Rechte erwerben noch 
Pflichten überkommen, ausser wo es dafür […] eines Willensactes nicht bedarf. Der Regel nach schliesst 
sie ihr Rechtsgeschäft durch Vertretung, und zwar sind es ihre Beamten, deren Handlung im Rechtssinn gilt 
als die eigene der Gemeinde.” Vgl. ibid. I, 76: “Die Gewalt des Beamten ist die Befugniss als Vertreter der 
Gemeinde deren Geschäfte sowohl gegenüber den Göttern wie gegenüber den Menschen zu vollziehen…” 
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systeem. In de eerste band van het Staatsrecht ging Mommsen dan ook uit van “den 
Begriff des Beamten (magistratus) und der Amtsgewalt (imperium, potestas)” (StR. I,7); 
in de tweede band behandelde hij de afzonderlijke magistraatsambten. De 
machtsbevoegdheid van de hoogste magistraten was het imperium, dat één van de 
structurerende begrippen van Mommsens staatsrechtelijke systeem is: “Das römische 
Staatswesen ist ausgegangen von der Einheitlichkeit der Beamtengewalt und hat diesen 
seinen Ursprung nie verleugnet.” (StR. I, 6). De eenheid van de staat kwam tot 
uitdrukking in de eenheid van de bevelsmacht, het imperium, van de magistraten, met 
name in de coercitio (vgl. StR. I, 141). Imperium hadden de vroeg-Romeinse koning, de 
republikeinse consuls en de princeps, waardoor ook de drie grote periodes in de 
Romeinse staatkundige ontwikkeling met behulp van dit begrip in één systeem 
ondergebracht konden worden. Daarmee baseerde Mommsen zijn Romeins-
staatsrechtelijke systeem op een modern concept. Het abstracte concept van de 
‘staatssouvereiniteit’ was de Romeinse staatsfilosofie vreemd en het onlosmakelijk 
hiermee verbonden begrip ‘vertegenwoordiging’, zoals Mommsen het conform het 
contemporaine staatsdenken gebruikte, evenzeer.52 

Alfred Heuß heeft in Mommsens karakteristiek van de vroeg-Romeinse 
monarchie “die Hegelsche Konzeption des Königsstaates” willen zien.53 Ook Hegel had 
immers in zijn rechtsfilosofie de staatswil, belichaamd door een van de volkswil 
onafhankelijke maar tegelijkertijd niet boven de wet staande monarch, een centrale plaats 
gegeven in zijn opvatting van de staat als sittliche Macht: “Die Persönlichkeit des Staates 
ist nur als eine Person, der Monarch, wirklich.” (§ 279, blz. 445) Toch is er een 
principieel verschil met Mommsens constructie van het Romeinse staatsrecht èn met zijn 
politieke opvattingen, een verschil dat tot uitdrukking komt in een totaal verschillende 
opvatting van het begrip ‘souvereiniteit’: voor Hegel was in de ontwikkelde staat, die “als 
eine in sich entwickelte, wahrhaft organische Totalität gedacht wird” – een omschrijving 
waaraan in Mommsens opvatting de vroeg-Romeinse staat zeker zou voldoen – “die 
Souveränität” alleen denkbaar “als die Persönlichkeit des Ganzen und diese in der ihrem 
Begriffe gemäßen Realität, als die Person des Monarchen.” (§ 279, blz. 447) De ‘wil’ 
van de staat werd in Hegels Rechtsphilosophie gepersonifieerd in de vorst.54 Via die 
constructie verbond hij het concept van de staatssouvereiniteit weer aan dat van de 
“souvereiniteit van de monarch” (§ 282, blz. 454).  

De achtergrond van deze terminologische draai moet gezocht worden in de 
scheiding die Hegel maakte tussen staat en maatschappij.55 De laatste werd door hem als 
een autonome sfeer gezien, waar de burgers zich individueel konden ontwikkelen binnen 
de door het privaatrecht vastgelegde regels. Weliswaar stond Hegel deze sfeer de 
mogelijkheid toe haar belangen via vertegenwoordigende lichamen kenbaar te maken, 
maar van een concrete invloed op het beleid van de evenzeer als autonoom opgevatte 
staat moest hij niets hebben. De staat diende geregeerd te worden door de op dit terrein 
veel ervarenere en deskundiger monarch en zijn Beamten. Mommsen zag de 

                                                 
52 Podlech, s.v. ‘Repräsentation’, GG. V, 509-10; Hofmann, Repräsentation, 38 e.v., 102 e.v. 
53 Heuß, Mommsen, 85. 
54 § 279, blz. 444 e.v., waar deze staatsvorm opgevat wordt als laatste en hoogst ontwikkelde staatkundige 
organisatie in de wereldgeschiedenis, omdat zij wortelt in het objectieve van zich zelf bewustzijn van de 
staat.  
55 Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, 135 e.v. 
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maatschappij eveneens als een afzonderlijke sfeer en benadrukte evenzeer de noodzaak 
van een sterke uitvoerende staatsmacht. Maar tegelijkertijd zag hij de maatschappij niet 
alleen in economische en culturele termen, maar tevens en zelfs in de eerste plaats als een 
staatsburgerlijke maatschappij. Voor hem was “die römische Bürgergemeinde […] die 
eigentliche und letzte Trägerin der Idee des souveränen Staats…”56 

Dit kwam begripsmatig tot uitdrukking in het begrip populus, waarmee “die 
Bürger in ihrer Gesammtheit” aangeduid werden (StR. III/1,4). De Romeinse staat werd 
gevormd door de burgerij, het basisprincipe van de Romeinse staat was het 
staatsburgerschap:  
 

“Wie entschieden auch das historisirte Staatsrecht der Römer von der Priorität des Königs 
gegenüber der Bürgerschaft ausgeht, ist ihm doch der Staat nicht der rex, sondern der 
populus; alles was dem Staat gehört oder den Staat angeht, ist publicum und das 
Königthum wie die spätere Magistratur nur der Träger der staatlichen Action. Die private 
Rechtsstellung des Königs, insofern auch er einer der Bürger ist, und um so mehr die des 
republikanischen Magistrats gehen neben ihren obrigkeitlichen Befugnissen her. Diese 
Grundanschauung ist durch die drei grossen Abschnitte der politischen Entwickelung, 
Königthum, Republik und Principat gleichmässig festgehalten worden, diese ideale 
Gemeindesouveränetät dem römischen Staatswesen eingeboren und unverlierbar.” (StR. 
III/1, 300) 

 
Wanneer de staat zodoende als het collectief van de burgers opgevat wordt, wordt het 
begrip volkssouvereiniteit identiek met ‘staatssouvereiniteit’. Dat is wat Mommsen 
begripsmatig voor de koningstijd doet en waar hij in zijn constructie van het Romeinse 
staatsrecht en daarmee ook van de Römische Geschichte principieel afwijkt van Hegels 
staatsfilosofie. Dat blijkt ook uit een aantal hieruit voortvloeiende verschillen: Anders 
dan de souvereine vorst had in het vroege Rome de populus het begenadigingsrecht. En 
anders dan de Hegeliaanse vorst (§ 329, blz. 497) kon de vroeg-Romeinse rex niet op 
eigen houtje oorlogen beginnen of vrede sluiten, omdat dit een verandering van de 
staatsrechtelijke orde inhield en zodoende de toestemming van de burgerij behoefde. Het 
is dus misleidend in Mommsens interpretatie van de vroeg-Romeinse monarchie Hegels 
concept van de koningsstaat te willen zien. Het voornaamste verschil is te vinden in 
Mommsens gebruik van het vertegenwoordigings-principe. 
 
Rex en pater familias 
 
Bij het voorgaande moet echter nog wel een kanttekening geplaatst worden. Uitgangspunt 
van mijn analyse van de Römische Geschichte hier is de gedachte dat hierin de 
staatsrechtelijke systematiek van het Römisches Staatsrecht reeds structurerend aanwezig 
is. Maar juist zijn analyse van het vroege koningschap wijkt in een wezenlijk punt af van 
de positie die het koningschap als deel van de magistratuur inneemt in het Staatsrecht. In 
de Römische Geschichte werd weliswaar dit koningschap meegenomen in het voor de 
gehele Romeinse geschiedenis geldig geachte begrip ‘Beamte’, maar tegelijkertijd werd 

                                                 
56 RG. I, 87; het is dus zeker niet juist dat Mommsen dit concept van de ‘staatssouvereiniteit’ pas in de jaren 
1862-66 ontwikkeld zou hebben, zoals Thomas, Mommsen, 31-32 meent. In de eerste ed. I, 277 wordt het 
begrip “souveraine Staatsgewalt” gebruikt in de betekenis van volkssouvereiniteit, d.w.z. van de macht van 
de comitia. 
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de positie van de rex herleid tot de absolute machtspositie van de pater familias in de 
Romeinse familie (zie boven hoofdstuk IV,5), een analyse die in het Römisches 
Staatsrecht niet terugkeert en met Mommsens concept van de magistratuur in feite ook 
onverenigbaar is.  

Begripsmatig zou Mommsen beïnvloed kunnen zijn door Savigny’s analyse van 
het familierecht, zonder dat hij deze overigens op alle punten volgt. Dit komt met name 
tot uitdrukking in het specifieke karakter van de familie als deels ‘natuurlijk’, deels 
‘sittlich’ en deels ‘juridisch’, waarbij de laatste categorie bij de verschillende volken een 
eigen specifieke historische vorm aannam.57 Problematisch is echter de manier waarop hij 
vervolgens deze familiestructuur projecteert op het vroege koningschap en de patria 
potestas opvat als basis van de koninklijke macht. Het lijkt er op dat Mommsen dat 
aspect van het privaatrecht, dat Savigny en Puchta van toepassing achtten op de familie – 
namelijk het bezit van de familie en het hierop gebaseerde erfrecht – hier vanuit het 
privaatrecht direct in zijn staatsrechtelijke constructie heeft overgenomen.58 De koning 
kon zodoende zelfs opgevat worden als “der Eigentümer des Staats”.59 Deze opvatting is 
niet alleen onverenigbaar met zijn uiteenzetting in de Abriss over het principaat als deel 
van de magistratuur (Abriss, 149), maar brengt Mommsen ook in de buurt van de door 
Albrecht en anderen verworpen opvatting dat de staat niet langer in privaatrechtelijke (dat 
wil zeggen feodale) zin opgevat mocht worden; een opvatting die niet alleen in strijd is 
met zijn eigen politieke opvattingen, maar ook met het vervolg van zijn analyse van het 
vroege koningschap. Mommsen relativeert namelijk evenals Savigny het door Hegel en 
anderen zeer negatief beoordeelde absolute regime van de pater familias door er op te 
wijzen dat de zonen in de gemeenschap een juridisch volledig gelijkwaardige positie 
innamen als hun binnen de familie almachtige vaders.60  

De verwarrende en ogenschijnlijk tegenstrijdige begripsvorming op dit punt is 
verbonden met Mommsens opvatting van de ontwikkeling van het Romeinse strafrecht. 
De directe relatie tussen paterfamilias en rex, die in het Römisches Staatsrecht geen rol 
speelt, komt wel prominent terug in het Römisches Strafrecht, zij het dat hier een 
ontwikkeling van de staatsmacht uit de patria potestas wordt aangenomen en de laatste, 
als juridisch erkende strafrechtsbevoegdheid, wordt opgevat als deel van de 

                                                 
57 Vgl. Savigny, System I, 345-46 over “het wezen van de familie”: “ihre Bestandtheile waren die Ehe, die 
väterliche Gewalt, und die Verwandtschaft. Der Stoff eines jeden dieser Verhältnisse ist ein 
Naturverhältniß… Daher muß ihnen, ihrem allgemeinen Daseyn nach, eine von dem positiven Recht 
unabhängige Nothwendigkeit zugeschrieben werden, wenngleich die besondere Gestalt, worin sie zur 
Anerkennung kommen, je nach dem positiven Recht verschiedener Völker sehr mannichfaltig ist. Dieses 
Naturverhältniß ist aber für den Menschen nothwendig zugleich ein sitttliches Verhältniß…” Vgl. RG, I, 71 
waar Mommsen opmerkt dat de “natürlichen Gegensätze” die aan de familiaire levensvorm ten grondslag 
liggen bij de verschillende cultuurvolken “mehr sittlich oder mehr rechtlich aufgefaßt und durchgearbeitet 
werden.” Vgl. vooral ook GS. II, 593 voor de vermogensrechtelijke basis van de Romeinse familie. 
58 Bijv. Puchta, Cursus I, 59. De analogie tussen de koninklijke macht en de patria potestas is echter ook al 
nadrukkelijk aangeduid door Rubino, Untersuchungen, 452 en passim. 
59 RG. I, 79; de privaat- en familierechtelijke basis voor dit begrip: ibid. 74, waar Mommsen stelt dat de 
macht van de vader en echtgenoot in Rome “in wahres Eigentumsrecht umgewandelt” was. 
60 Bijv. RG. I, 83: “derselbe, der als Sohn dem Vater zu eigen untergeben war, konnte also als Bürger in 
den Fall kommen ihm als Herr zu gebieten.” Vgl. Savigny, System II, 52 e.v. voor de staatsrechtelijk 
gelijkberechtigde positie van vaders en zonen; vgl. ibid. I, 350-51. 
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strafbevoegdheid van de staat.61 Niet voor niets was de koning in de eerste plaats rechter 
(StR. II/1, 14; vgl. RG. I, 160). De rechtspraak vormde zodoende ook een 
onvervreemdbaar onderdeel van het imperium van de magistraten.  

De magistratuur 
 
De historisering van de Romeinse staat komt tot uitdrukking in de manier waarop 
Mommsen zijn systeem begripshistorisch structureerde met behulp van de 
staatsrechtelijke opvattingen die in Rome zelf waren geformuleerd. De vooronderstelling 
dat er een systeem zat in de politieke spelregels die in de verschillende fases van de 
Romeinse staatkundige ontwikkeling geldig zouden zijn gebleven maakte het 
noodzakelijk één basisprincipe als centraal organiserend element aan te wijzen, zoals in 
het privaatrecht het concept ‘obligatie’ een centrale plaats had.62 Mommsen ging daarbij 
in het Staatsrecht uit van de magistratuur als de ‘vertegenwoordiging’ van de burgerij en 
het hiermee onverbrekelijk verbonden begrip imperium. Ook hierin zag Mommsen een 
specifiek Romeins element dat het Romeinse staatsrecht impliciet maar fundamenteel van 
moderne staatsrechtelijke constructies onderscheidde. Het imperium als magistraatsmacht 
was ongedeeld. Dat wil zeggen, dat de verschillende ambtsfuncties die onder dit begrip 
vielen (met name de combinatie van militair commando en rechtspraak) door de 
Romeinen steeds als een eenheid opgevat waren. Het was die eenheid die Mommsen aan 
zijn staatsrechtelijke systeem ten grondslag legde:  
 

“Es genügt nicht, dass uns der Prätor theils im Krieg commandirend, theils im 
Civilprozess rechtsprechend, theils bei den Volksfesten spielgebend begegnet; wir 
müssen das Amt als solches in seiner Einheit anschauen, um sein Eingreifen in jede 
einzelne Function zu verstehen. Insbesondere die Eigenthümlichkeit des römischen 
Gemeinwesens, das in den oberen Sphären nicht ein einzelnes Organ für eine einzelne 
Function entwickelt hat, sondern dessen Wesen es ist die höheren Behörden an dem 
ganzen Staatswesen zu betheiligen, fordert diese Behandlung mit zwingender 
Nothwendigkeit. Das Wesen des Imperium ist so sehr das correlate Eingreifen in 
verschiedene Kreise, dass es weder innerhalb der Militäralterthümer noch innerhalb des 
Civilprozesses deutlich gemacht werden kann, obgleich Krieg wie Prozess auf ihm 
beruhen.”63  

 
Het magistraat- en imperiumbegrip was voor Mommsen het centrale structurerende 
concept voor zijn naar privaatrechtelijk voorbeeld georganiseerde staatsrechtelijke 
systeem, terwijl hij tegelijkertijd met behulp van dit begrip een fundamenteel onderscheid 

                                                 
61 Strafrecht, 16 e.v., bijv. blz. 17: “Die Hausgewalt ist aber nicht bloss die Keimzelle des Gemeinwesens 
und der Hausherr das Vorbild des Magistrats, sondern auch innerhalb des Hauswesens besteht die 
Hausgewalt und schreitet ein gegen Delicte der hausunterthänigen Personen. Die sogenannte 
Hausgerichtsbarkeit freilich ist ein Widerspruch im Beisatz und dem römischen Recht ebenso unbekannt 
wie den Neueren geläufig; die Gerichtsbarkeit beruht auf der Gewalt des Gemeinwesens über den 
Einzelnen und diese Gewalt ist, wie der Baum vom Keime, verschieden von derjenigen des Eigenthümers 
über seine Habe, nicht unbedingt und schrankenlos wie diese, sondern durch die Rechtsordnung gewiesen 
und begrenzt.” 
62 Voorwoord StR. I, blz. viii-ix; boven blz. 65 noot 2. Voor het ‘obligatie’-concept in het privaatrecht, vgl. 
Savigny, System I, 338-39. 
63 StR. I, ‘Vorwort zur zweiten Auflage’ (1876), blz. xi; mijn cursivering. 
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tussen het historische en specifiek Romeinse staatsrecht enerzijds en de staatsinrichtingen 
van de moderne staten anderzijds kon aanbrengen, een onderscheid dat fundamenteel was 
voor zijn interpretatie van de Romeinse geschiedenis. 

Onder dit magistraat-begrip vatte hij in zijn systematiek niet alleen de magistraten 
van de republiek, maar ook de vroeg-Romeinse koning en de princeps van de vroege 
keizertijd. Mommsen wees er daarbij nadrukkelijk op dat het beeld dat de bronnen bieden 
van de monarchie en de vroege republiek een latere staatsrechtelijke constructie is64, 
maar hij achtte deze betrouwbaar, mede omdat in de republiek sprake was van instituties 
die semantisch gezien in de koningstijd wortelden, zoals het interregnum en de rex 
sacrorum. Aan deze instituties knoopte de staatsrechtelijke literatuur van de late 
republiek en de keizertijd in de annalistische traditie een reeks sagen en quasi-historische 
overleveringen, die weliswaar historisch niet betrouwbaar waren, maar in de kern wel 
betrouwbare informatie gaven over het vroeg-Romeinse staatsrecht. Het bestaan van 
evident monarchale instituties in de latere periode garandeerde zodoende de 
bruikbaarheid van de overlevering; de juistheid van de staatsrechtelijke informatie in de 
overlevering werd gegarandeerd door het voortbestaan van de hierin figurerende 
instituties. Deze door de bronnen gesuggereerde begripsmatige en institutionele 
continuïteit diende vervolgens als de heuristische basis voor de these van een 
onveranderlijk staatsrechtelijk systeem dat aan de constitutionele ontwikkeling van Rome 
ten grondslag zou liggen, terwijl dit systeem anderzijds gebruikt kon worden om deze 
continuïteit te verklaren. Een fraai voorbeeld van deze werk- en redeneerwijze is te 
vinden in Mommsens interpretatie van het interregnum als onderdeel van zijn constructie 
van de magistratuur: 
 

“Dass das interregnum und der interrex eine specifisch latinische und in Rom schon mit 
den ersten Anfängen des Gemeinwesens verwachsene, zu den fundamentalen 
Bedingungen der ursprünglichen Staatsordnung gehörige Institution ist, spricht die 
Benennung so wie die ganze Einrichtung selbst, namentlich die im Gegensatz zu der 
Collegialität hier festgehaltene Monarchie auf das deutlichste aus, wie denn auch 
dasselbe in den Annalen angeknüpft wird an die erste darin berichtete Erledigung des 
Oberamts. Dasselbe ist im Wesentlichen unverändert in die Republik übergegangen; es 
ist in der ciceronischen Zeit mehrfach, zuletzt nachweislich im J. 702 zur Anwendung 
gekommen und seine formale Gültigkeit hat noch im J. 711 Anerkennung gefunden.”65 

 
                                                 
64 StR. II/1, 8; vgl. Abriss, 65: “An das Königthum und die Königszeit reicht unsere Ueberlieferung nicht 
hinan und eine geschichtliche Darstellung derselben lässt sich nicht geben, wenn gleich die daraus 
abgeleiteten Ordnungen durchaus auf die ursprüngliche Vollgewalt zurückführen.” Ibid. 123: “Schon in 
den Berichten, die uns über das ursprüngliche Königthum zugekommen sind, überwiegt allem Anschein 
nach die rechtliche Construction die geschichtliche Ueberlieferung, und unsere Forschung geht nothwendig 
den gleichen Weg. Die Benennung rex, welche keine einzelne Function des Imperium, sondern dessen 
Sammtbegriff ausdrückt; die Ursprünglichkeit des Amtes, das die Tradition älter macht als die Stadt selbst; 
die in dem Zwischenkönigthum bis in die späteste Zeit der Republik hinab festgehaltene Einheitlichkeit des 
Amtes unter Ausschluss nicht bloss der Collegialität, sondern auch der Unterbeamten; die Creirung des 
Königs durch den ihm vorhergehenden Zwischenkönig unter Ausschluss der Bürgerwahl; die 
gleichmässige Function innerhalb und ausserhalb der Bannmeile; die Lebenslänglichkeit des Amtes; von 
Ehrenrechten die Amtswohnung am Markt und die Führung des rothen Gewandes fassen ungefähr 
zusammen, was wir bei dem Namen Romulus und Numa uns zu denken vermögen.”  
65 StR. I, 647-48. Uitgebreid over zijn methodologie in verband met het interregnum schrijft Mommsen in 
RF. I, 218 e.v. 
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Typerend is hier de manier waarop Mommsen begrip en traditie met elkaar verbindt. 
Natuurlijk is het interregnum semantisch verbonden met de koningstijd, maar dit gegeven 
wordt hier door Mommsen gebruikt om zijn constructie van een continu Romeins 
staatsrecht te onderbouwen. Dit staatsrecht is uitgegaan van de monarchie en alle 
gegevens uit de overlevering waarin dit monarchale aspect tot uitdrukking komt worden 
in die context geïnterpreteerd – in dit geval de overlevering dat na de dood van Romulus 
het eerste interregnum ingesteld zou zijn. Daarbij was Mommsen zich zeer goed bewust 
dat hij met een constructie te maken had: “Die Ueberlieferung oder vielmehr die 
Construction der Königswahl, wie die römischen Staatsrechtslehrer sie aufstellten, lässt 
nicht den ersten König, der vielmehr kraft des Imperium, das er hat, erst die Gemeinde 
schafft, aber wohl die folgenden vom Interrex bestellt werden.”66 De procedure van het 
interregnum, zoals deze in de bronnen voor de koningstijd beschreven wordt, zag 
Mommsen als “eine getreue Darstellung derjenigen Formen […], nach denen zu der Zeit, 
wo die früheren Annalisten geschrieben haben, in solchem Fall verfahren wird.”67 

Deze antieke constructie accepteerde Mommsen, maar dat geldt niet voor de 
bewering in diezelfde bronnen dat de koning door het volk gekozen werd: “Dieselbe 
[Ueberlieferung] nimmt zugleich eine Betheiligung der Gemeinde bei der Wahl von Haus 
aus an…” De historiciteit van déze uitspraak wordt vervolgens betwijfeld en met behulp 
van Mommsens interpretatie van de politieke rol van de populus in de koningstijd tot een 
formaliteit teruggebracht: “aber selbst wenn dies sich also historisch verhalten haben 
sollte, würde damit das Ernennungsrecht des vorsitzenden Beamten [de interrex] 
anerkannt werden, da jede Rogation eine Vereinbarung ist zwischen dem Roganten und 
den Rogirten.” (StR. I, 212-13) De overlevering voor de koningstijd en de vroege 
republiek werd geïnterpreteerd naar de apriorisch vastgestelde begripsjuridische 
systematiek die Mommsen als een raster op het materiaal legde. Wanneer de sagen zijn 
‘magistratische’ uitgangspunt bevestigden, achtte hij ze geloofwaardig. Zodoende 
interpreteerde hij de stichtingssage als de staatsrechtelijke aankleding van zijn these dat 
de magistratuur het centrale principe was in het Romeinse staatsrecht. Tegelijkertijd 
garandeerde de vooronderstelling dat er een staatsrechtelijk systeem bestaan had en 
aanwijsbaar was de juistheid van deze methode. De veronderstelde continuïteit maakte 
het mogelijk aan te nemen dat de staatsrechtelijke systematiek die in het werk van Cicero 
en van de geschiedschrijvers uit de late republiek en vroege keizertijd herkenbaar zou 
zijn gebaseerd was op de vroege annalisten die op hun beurt weer betrouwbare informatie 
hadden gehad met betrekking tot de monarchie en de vroege republiek.  
 
                                                 
66 StR. I, 212; waar mogelijk verdedigde Mommsen zijn interpretaties met een beroep op de Romeinse 
staatsrechtelijke literatuur en parallellen met het civiel recht: “Die Ueberlieferung spricht zwar dem König 
das Recht der Nachfolgerwahl nicht ausdrücklich ab, aber da sie davon keine Anwendung macht, vielmehr 
bei jedem Thronwechsel das Interregnum gleichmässig eintreten lässt, betrachtet die römische Doctrin das 
Interregnum der Königszeit als mit dem Amtswechsel nothwendig verbunden. In solchen Dingen aber von 
unsern Altmeistern abzuweichen ist nicht bloss überhaupt gefährlich, sondern es lässt sich auch der hier zu 
Grunde liegende juristische Gedanke noch erkennen. Dass kein formeller Act bedingt und betagt werden 
kann, ist ein Satz nicht bloss des römischen Civilrechts, sondern sicher die ursprüngliche römische 
Rechtsanschauung überhaupt...” (StR. I, 213-14). 
67 RF. I, 223-24. Mommsen concludeert dan: “Die methodische Kritik wird also die Erzählung vom ersten 
Interregnum nicht als der Fabelzeit angehörig abweisen dürfen, sondern dieselbe vielmehr als den 
Berichten über die Interregna der historischen Zeit gleichzeitig und gleichartig zu behandeln haben.” (ibid. 
224). 
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3  Mommsen en de staatsrechtshistorische traditie:   

Rubino, Becker, Niebuhr, Puchta 
 
De these dat de magistratuur aan de basis van het Romeinse staatsrecht had gelegen was 
niet nieuw. Mommsen volgde hiermee een centrale gedachte uit Rubino’s 
Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte uit 1839. Bovendien is deze 
inhoudelijke schatplichtigheid verbonden met het methodologische uitgangspunt van 
Rubino dat Mommsen evenzeer volgde.68 Niet voor niets is Rubino de enige moderne 
auteur die in de tekst van het Römisches Staatsrecht letterlijk geciteerd wordt (StR. I, 90 
= Rubino, Untersuchungen, 82). 

Rubino’s werk is een torso, omdat alleen de eerste band is verschenen. Hierin 
bespreekt hij een deel van het staatsrecht van de vroegste periode in de Romeinse 
staatkundige ontwikkeling: de koningstijd. Methodologisch richtte hij zich tegen Niebuhr 
die met behulp van analogieën met volken en staten uit alle delen van de geschiedenis 
had geprobeerd de historische overlevering – die immers veel jonger is dan de hierin 
beschreven koningstijd – te interpreteren.69 Daar tegenover formuleerde Rubino als de 
“Hauptaufgabe der Wissenschaft […] die staatsrechtlichen Begriffe der Römer auf ihrem 
eigenen Boden zu gewinnen, und auf ihm allein die Fortbildung derselben zu 
verfolgen.”70 Het is evident dat Mommsen zich door Rubino’s begripshistorische 
uitgangspunt heeft laten inspireren. Ook Mommsen ging het in het Römisches Staatsrecht 
immers om de “Eigenthümlichkeit des römischen Gemeinwesens” dat met behulp van de 
specifiek Romeinse staatsrechtelijke begrippen geduid zou moeten worden. Mommsen 
volgde ook Rubino’s bronnenkritische methode. In het voorwoord van zijn 
Untersuchungen schreef Rubino dat er twee belangrijke bronnen van kennis zijn voor de 
Romeinse staatsrechtelijke ontwikkeling:  
 

“Zwei Fundgruben sind dafür vorhanden: die eine liegt in den Instituten selbst mit den an 
dieselben geknüpften Gebräuchen, Formen und den dabei üblichen Ausdrücken; die 
andere ist in den Aussprüchen competenter römischer Schriftsteller (wozu auch solche 
Griechen, wie Dio Cassius, aber nur in sehr bedingter Weise Dionysius, zu rechnen sind) 
enthalten, in denen sich die nationale Vorstellungsweise kund giebt; die Ergebnisse aus 

                                                 
68 Bleicken, ‘Lex Publica’, 12; Christ, Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft, 43-44 
noot 42. 
69 Blz. xv; kritiek op Niebuhrs gebruik van analogieën: ibid. xvi e.v.: “Die Begriffe eines Volkes aber sind 
sein wichtigstes Eigenthum; sie sind in ihrer vollen Bestimmtheit zugleich das characteristischste wie das 
höchste Erzeugniß seines Lebens. Um zu ihrer Erkenntniß zu gelangen, muß man sich daher vor nichts 
mehr hüten als vor der Verleitung durch Analogien, von denen Niebuhr einen so kühnen und freien 
Gebrauch macht, welche er aus allen Zeiten und Völkern zusammenträgt, - wobei, abgesehen von anderen 
Bedenken, die Gefahr schwerlich zu vermeiden ist, daß jedes individuelles Gepräge, jede nationale Farbe 
verwischt werde.” Vgl. ibid. 10-12 en 258-59 waar Dionysios van Halikarnassos om dezelfde reden wordt 
bekritiseerd. Vgl. Heuß, ‘Gedanken’, 426. 
70 Blz. xv; een fraai voorbeeld van zijn methode vormt de bespreking van de vroeg-Romeinse wetgeving: 
“Es sollte indessen kaum der Erinnerung bedürfen, wie wenig die Ausdrücke ‘Gesetze’ und ‘gesetzgebende 
Gewalt’ im modernen Sinne mit ähnlichen politischen Ausdrücken und Institutionen des Alterthums für 
gleichbedeutend gehalten werden können, indem sie selbst in solchen Zeiträumen, worin die 
Uebereinstimmung am größten ist, dafür doch bald zu weit, bald zu eng erscheinen.” (351). 
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beiden stimmen, obgleich die ersteren die sicherste Ausbeute darbieten, fast immer 
überein, und dienen sich gegenseitig zu ergänzen und aufzuhellen.”71  

 
In het geval van de overlevering wees Rubino er nadrukkelijk op, dat de staatsrechtelijke 
literatuur in Rome een sterk historisch karakter had. Kennis van de staatsinstellingen 
werd ingekleed in historische vertellingen. Vanuit die gedachte kon hij enerzijds de 
historiciteit van specifieke gebeurtenissen betwijfelen of simpelweg negeren (zoals de 
geschiedenis van Lucretia), terwijl hij de mededelingen over de Romeinse staatsordening 
wel accepteerde, zoals de mededeling dat de consuls na de overgang van  monarchie naar 
republiek de volledige koninklijke bevelsmacht, het imperium, hadden behouden. Omdat 
hij deze laatste informatie wel accepteerde, geloofde hij uit de republikeinse overlevering 
de staatsrechtelijke orde van de monarchie te kunnen reconstrueren. Beide aspecten – 
instituties en overlevering – zijn niet alleen bij Mommsen terug te vinden, maar door hem 
ook gebruikt om inhoudelijk tot een aantal essentieel gelijke conclusies te komen. 
 
Rubino’s interpretatie van de Romeinse magistratuur 
 
Het belangrijkste inhoudelijke aspect dat Mommsen aan Rubino ontleende, was de 
prioriteit van de magistratuur in het Romeinse staatsrecht. Daarbij accepteerde hij ook 
Rubino’s stelling dat deze magistratuur oorspronkelijk onafhankelijk was van verkiezing 
door de burgerij: “Als oberster Satz stand es in den römischen Ueberlieferungen und 
somit auch [!] in ihrem Staatsrechte fest, daß der erste König den Staat gestiftet habe, und 
daher seine Gewalt in demselben eine ursprüngliche, nicht erst von dem Volke ihm 
verliehene war.”72 Het hele vierde hoofdstuk over de volksvergadering, dat de helft van 
het boek beslaat, is gewijd aan de weerlegging van de these dat de volksvergadering een 
centrale rol in het staatsrecht van de vroege monarchie had gespeeld. De centrale plaats 
die deze stelling in zijn interpretatie van het Romeinse staatsrecht innam onderbouwde 
Rubino in het eerste hoofdstuk – ‘Von der Uebertragung der römischen Magistratur’ – 
dat hij aan de hoofdstukken over het koningschap, de senaat en het patriciaat, en de 
volksvergadering liet voorafgaan. Hierin poogde hij aan te tonen dat het, in ieder geval 
oorspronkelijk, de magistraat was die zijn opvolger benoemde. Om deze stelling te staven 
wees hij op passages uit oude wetten en senaatsbesluiten, met name bij Livius en Cicero, 
waarin de verkiezing van magistraten met het begrip creare werd aangeduid, een begrip 
dat naar Rubino’s opvatting niet duidde op een volksbesluit. In dat verband wees hij er 
op, daarin door Mommsen gevolgd, dat republikeinse magistraten als de interrex en de 
dictator niet gekozen werden door de burgerij, maar benoemd.73 
 

                                                 
71 Blz. xv-xvi; vgl. 107 e.v. 
72 Rubino, Untersuchungen, 110; vgl. ibid. 13: “Das Staatsrecht hingegen, wie es die Kenner verstanden, 
wie es die Auguren lehrten, wie es sich in den überlieferten und für immer beibehaltenen Formen klar 
aussprach, beschränkte selbst für diese späten Zeiten [d.w.z. de late republiek] den Satz [dat de 
magistratuur afhankelijk was van verkiezing door de burgerij] noch sehr, oder behauptete vielmehr das 
Gegentheil. In ihm [het staatsrecht] wurde nämlich der aus dem Alterthume herrührende Gedanke 
festgehalten, daß der Besitz der Staatsgewalt eine Weihe sey, welche nicht von dem ursprünglich profanen 
und damit nicht begabten Volke ertheilt werden könne, sondern nur von dem jedesmaligen Inhaber 
derselben, dem sie auf  rechtmäßige Weise von seinen Vorgängern zugekommen war.” 
73 Rubino, Untersuchungen, 14 noot 1. 
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De basis van de antieke staatskunde was volgens Rubino van oorsprong “theocratisch”. 
De vroeg-antieke staten geloofden niet alleen onder de bescherming van specifieke goden 
te staan, maar poogden ook “durch verschiedene Arten der Divination den Willen 
derselben, ihre genehmigenden oder abrathenden Befehle zu erfahren…” (9) In Rome 
speelde de ‘tekenduiding’ een centrale rol in de publieke religie, en het recht de auspicia 
te raadplegen werd door de goden aan de magistraten verleend. Dat gebeurde in de 
praktijk door “das sichtbare Organ” van de goden, “der creirende Magistrat.” (65-66) Dit 
was het element van de magistraatsbenoeming waaraan de burgerij niet te pas kwam: 
“Dieses geht schon einfach daraus hervor, daß Niemand geben kann, was er nicht selbst 
besitzt.” (66) En omdat het de hoogste magistraat was die de auspicia bezat, was hij ook 
degene die ze doorgaf. Dit gebeurde in en door de benoemingshandeling zelf, die 
plaatsvond na het raadplegen van de auspicia:  
 

“Eine Creation, von welcher Art sie seyn mochte, geschah, wie bekannt, nie anders, als 
nachdem erst vorher die höhere Einwilligung durch die Auspicien eingeholt war, und so 
lange sie dauerte, bis sie vollständig vollzogen war, wurde sie durch den Einspruch 
irgend eines ungünstigen Zeichens unterbrochen. Demzufolge hatten alle auf diese Weise 
Ernannten ihr Amt mit der Genehmigung der Götter, waren also von dem Zeitpuncte an, 
mit welchem es nach den Worten und nach der Absicht der Creation beginnen, und bis 
zum Ablaufe der Zeit, bis wohin es in Gemäßheit derselben dauern sollte, und zwar für 
den Umfang derjenigen Functionen, welche im Sinne des Amtes lagen, als Magistrate des 
römischen Volkes von ihnen anerkannt, und besaßen in dieser Eigenschaft die 
Auspicien.”74  

 
Hierin lag volgens Rubino de Weihe van de Romeinse magistratuur die haar oorsprong 
had in de koningstijd. Vanuit dit uitgangspunt interpreteerde hij vervolgens het 
interregnum. Dit vormde de kern van wat hij “die Lehre von der Fortleitung der 
Auspicien” noemde:  
 

“So wie nämlich bei jedem einzelnen Vorgange und bei der Amtsthätigkeit einer ganzen 
Magistratur sorgfältig darauf gesehen wurde, daß der Faden, wodurch man sich in 
Verbindung mit der Götterwelt gesetzt glaubte, nicht unterbrochen wurde oder abriß, 
eben so ward von dem Ursprunge der Stadt an durch ihre ganze Dauer hindurch eine 
einzige stetig fortgesetzte Ueberlieferung der Auspicien angenommen. Alle Auspicien 
wurden nämlich zurückgeführt auf jenes große Zeichen, wodurch die Götter dem 
Romulus die Ermächtigung gaben, die Stadt zu gründen, das römische Volk zu stiften, 
und ihm das Königthum desselben übertrugen.” (81-82)  

 
Mommsen volgde deze interpretatie van de stichtingssage van Rome en het is in dat 
verband niet verwonderlijk dat het deze passage is die Mommsen letterlijk in het 
Römisches Staatsrecht citeerde.75   

                                                 
74 Rubino, Untersuchungen, 63; vgl. ibid. 64: “Der Hauptbeweis für die Ertheilung der Auspicien 
vermittelst der Creation liegt darin, daß in allen Fällen, worin ein Magistrat wegen Mangelhaftigkeit 
derselben zur Abdankung genöthigt wurde, dieses immer aus dem Grunde und mit dem Zusatze geschah, 
weil er vitio creatus oder dictus sey. So oft demnach die Umstände näher angegeben werden, wegen deren 
die Auguren ein vitium und die Nichtigkeit erklärten, sind es immer solche, welche während der Ernennung 
selbst vorgefallen waren.” 
75 Rubino, Untersuchungen, 82, geciteerd in StR. I, 90. 
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De achterliggende gedachte van Rubino’s interpretatie is het principe van de erfelijke 
monarchie zoals dat in het merendeel van de negentiende-eeuwse Europese en Duitse 
staten bestond en ook in Alba Longa zou hebben bestaan:  
 

“Die Idee, welche sich in den neueren Erbmonarchien in dem Satze ausspricht: daß der 
König nicht stirbt, wurde schon vom dem römischen Adel sorgfältig ausgebildet und 
bewahrt in der Fassung, daß die Auspicien nicht untergehen. Die Erblichkeit war daher 
niemals aufgehoben, sondern nur erweitert, und durch die ansehnliche Zahl der 
berechtigten Geschlechter, so wie durch häufige neue Cooptationen wurde die Erhaltung 
jenes Princips besser als sonst irgendwo gesichert.”76  

 
Wanneer de koning of de hoogste magistraten wegvielen waren het de patriciërs in de 
senaat die in de vorm van het interregnum de band tussen staat en goden in de vorm van 
de auspicia in stand hielden en er voor zorgden dat de auspicia weer bij een rechtmatige 
koning of magistraat terechtkwamen. De patriciërs mochten echter volgens Rubino niet 
beschouwd worden als de oorspronkelijke ‘dragers’ of ‘bezitters’ van de auspicia. De 
bekende formule dat de auspicia ad patres redeunt werd door Rubino geïnterpreteerd als 
de neerslag van de theocratische doctrine dat men “den Göttern freistellte, ohne Einfluß 
eines Inhabers, ohne Einwirkung eines früheren Vorganges unter allen Berechtigten den 
ihnen wohlgefälligsten auszuwählen.” (89-90) Met het begrip ‘theocratisch’ duidde hij op 
de Romeinse geloofsbeleving die in de auspiciata gehouden verkiezing tot uitdrukking 
kwam: “Man [de Romeinen] nahm daher auch an, daß in einer unter rechter Weihe 
gehaltenen Wahlversammlung selbst der Sinn des Volkes sich durch eine Art von 
Inspiration auf den Bewerber richte, welcher den Beifall der Götter habe.”77 De goden 
konden tijdens de keuze- en benoemingshandeling hun ongenoegen door tekens kenbaar 
en daarmee de verkiezing of benoeming ongeldig maken. Vanuit deze interpretatie is het 
begrijpelijk dat Rubino de door Dionysios van Halikarnassos beschreven procedure van 
loting bij de keuze van de interrex accepteerde; hierin hadden de Romeinen naar zijn 
mening de wil der goden herkend.  

Alfred Heuß en Adalberto Giovannini hebben recentelijk geprobeerd aan te tonen 
dat Rubino’s interpretatie in dezen met de bronnen in strijd is.78 Heuß heeft er op 
gewezen dat redire in de door Cicero gebruikte formule ‘terugkeren naar een 
uitgangspunt’ moet betekenen, en dat dit uitgangspunt conform de uitdrukking alleen 
gevonden kan worden in de patres, niet in de koning of de goden.79 Giovannini heeft 
Heuß’ kritiek verder uitgewerkt en Rubino’s constructie, die begripsmatig uitgaat van een 
op erfelijkheid gebaseerd koningschap, in verband gebracht met diens vermeende 
politieke sympathieën: “Es ist ganz klar, und Rubino macht daraus kein Hehl, daß es ihm 
vor allem [!] darum ging, die Erbmonarchie von Gottes Gnaden gegen die Ansprüche des 
                                                 
76 Rubino, Untersuchungen, 113-14; vgl. ibid. 83: “Wäre nun das Königthum in Rom erblich gewesen, wie 
es dieses der unbestrittenen Tradition zufolge vorher in Alba war, so würde die Staatsgewalt mit den 
Auspicien durch die Geburt von Romulus auf seine Nachkommen übergegangen seyn. Da aber ein 
erbliches Fürstenhaus in Rom nicht bestand […] und daher sowohl deshalb, als wegen des Emporstrebens 
des Adels überhaupt, die Wahlmonarchie eingeführt wurde, so bildete sich der Begriff, daß die Magistratur 
und die Auspicien aus den Händen des jedesmaligen Inhabers mit erneueter Einwilligung der Götter 
rechtmäßig auf einen anderen übertragen werden könnten.” 
77 Rubino, Untersuchungen, 65 noot 3. 
78 Alfred Heuß, ‘Gedanken’; Giovannini, ‘Magistratur und Volk’, m.n. 413-15 en 427-28. 
79 Heuß, Gedanken’, 418 e.v. 
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Adels und gegen die republikanischen Bewegungen seiner eigenen Zeit zu verteidigen.”80 
Om zijn stelling te staven wijst Giovannini op Rubino’s opvatting dat de Romeinse 
constitutie “durch und durch vom monarchischen Prinzip geprägt war.”81 Met dezelfde 
redenering zouden we iedere historicus die zich bezig houdt met een historische 
monarchie of dictatuur ervan kunnen beschuldigen een tegenstander te zijn van een 
democratisch regeringssysteem. Er is bovendien inhoudelijk geen enkele reden Rubino’s 
interpretatie van de vroege Romeinse monarchie in verband te brengen met zijn politieke 
opvattingen.82 Dat wil niet zeggen dat Rubino, ondanks zijn begripshistorische 
uitgangspunt, geen contemporaine concepten en begrippen heeft gebruikt voor zijn 
interpretatie. Maar de verwijzingen naar of vergelijkingen met contemporaine instituties 
zijn zeldzaam in zijn werk en hebben geen herkenbare directe politieke connotatie. Het in 
de politieke theorie van de Vormärz veelgebruikte politieke begrip “monarchisches 
Prinzip” – waarmee het principe van de monarchale souvereiniteit in tegenstelling tot de 
volkssouvereiniteit aangeduid werd – wordt door Rubino slechts één keer gebruikt en wel 
in een historiserende context.83  

Dat blijkt nog veel duidelijker wanneer we nog eens kijken naar de relatie die 
Rubino zag tussen koning en patriciërs. Het vroege Rome was een monarchie en het was 
dus in principe alleen de koning die tot staatshandelingen kon overgaan. Hij was daarbij 
geen verantwoording schuldig en tegen zijn besluiten waren geen legale vormen van 
verzet mogelijk (bijv. Rubino, Untersuchungen, 127 e.v.). Het patriciaat was in Rubino’s 
woorden “ein Adel der Rathsstellen und Aemter, beruhend auf dem Grundsatze, daß 
diejenigen, welche rechtmäßig in den Besitz derselben gelangt wären, immer aufs neue 
und erblich dazu berufen werden müßten.” (199) In de koningstijd werden de patriciërs 
gekozen door de koning en vormden zij in de senaat het consilium van de rex. Zodoende 
ontvingen de patriciërs “ihre Würden und Aufträge” van de koningen, “eine Erscheinung, 
welche sich bei vielen Adelsherrschaften, auch der neueren Zeit, wiederfindet.”84 De 
patriciërs bleven zodoende uiteindelijk onderworpen aan de bevelen van de koning. Maar 
dat wil niet zeggen dat de patriciërs in deze monarchale constitutie volledig buiten spel 
stonden. Juist bij het interregnum speelden zij een centrale rol, al waren zij misschien niet 
de ‘dragers’ of ‘bezitters’ van de auspicia.  

Dat is evident in Rubino’s interpretatie van het eerste interregnum. Volgens de 
overlevering hadden de patriciërs na de dood van Romulus bij toerbeurt willen regeren en 
geen koning voor het leven meer willen dulden, maar het volk had hen tot herstel van het 
koningschap gedwongen. Door het instituut van het interregnum hadden de patriciërs 
echter in de praktijk het laatste woord, omdat de interrex “sich erst vorher bei den Patres 

                                                 
80 Giovannini, ‘Magistratur und Volk’, 411. 
81 Ibid. 411 waar hij Rubino, Untersuchungen, 9 citeert. 
82 Vgl. ook het commentaar van Ernest Badian in: Eder ed., Staat und Staatlichkeit, 462 e.v. 
83 Rubino, Untersuchungen, 65 noot 3: “Dieser Vorstellung zufolge hätte sich die Theocratie sehr wohl mit 
dem democratischen Element des römischen Staates verbinden lassen […], wenn nicht der enge 
Zusammenhang mit dem monarchischen Principe vermöge der Ueberlieferung aus dem Alterthume her 
unauflöslich gewesen wäre.” De formulering “vermöge der Ueberlieferung aus dem Alterthume” kan 
moeilijk in een contemporain-politieke betekenis geduid worden.  
84 Rubino, Untersuchungen, 227. Deze interpretatie van het Romeinse patriciaat door vergelijking met de 
ontwikkeling van de moderne Europese aristocratieën vormt een van de weinige interpretaties in Rubino’s 
werk die (in navolging van Niebuhrs methodologie) consequent op een analogie gebaseerd zijn. Vgl. 
Rubino, Untersuchungen, 113-14. 
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umhören mußte, ob sie dem Vorgeschlagenen auch ihre Auctorität bewilligen würden. 
Die eigentliche Folge dieser Anordnung war daher, daß die Präsentation bei dem Adel 
blieb…”85 De toestemming van de populus in de vorm van de lex curiata en de 
instemming van de goden door middel van de eigenlijke “inauguratie” waren dan nog 
slechts een formaliteit. Deze feitelijke vaststelling hield echter geen politiek programma 
in en werd door Rubino bovendien meteen aansluitend gerelativeerd door de constatering 
dat er slechts sprake was van een “meist nur scheinbare Unterordnung” (227). Zodoende 
accepteerde Rubino ook Dionysios’ vaststelling (VIII, 5), “daß die römische Verfassung 
anfangs aus Monarchie und Aristocratie gemischt gewesen sey” – “wenigstens in ihrem 
Fortbestehen das Werk der klugen Mäßigung der Patricier…”86 Deze vaststelling laat hij 
volgen door een pathetische Würdigung van het Romeinse patriciaat (228 e.v.). Elders 
heeft Rubino het over de “monarchisch-aristocratischen Regierung” die Rome vanaf de 
tweede koning gekend zou hebben.87 Servius Tullius zou vervolgens tot een 
democratisering zijn overgegaan, maar het vervolg van de Untersuchungen, waarin deze 
verdere ontwikkeling zou worden uitgewerkt, heeft Rubino niet meer gepubliceerd. 

Mommsen nam inhoudelijk van Rubino in de eerste plaats zijn theorie van de 
magistratuur over. De magistratuur als ‘vertegenwoordiging’ van de burgerij en als enige 
actief handelende kracht in het Romeinse staatsrecht berustte oorspronkelijk niet op de 
souvereine volkswil, zoals deze in Rome door de comitia tot uitdrukking werd gebracht, 
maar vernieuwde zichzelf, zoals dat vooral in het instituut van het interregnum tot 
uitdrukking kwam.88 Pas met de instelling van de republiek, toen de magistratuur aan het 
principe van de annuïteit en daarmee aan het verkiezingsmandaat van de souvereine 
burgerij gebonden werd, kregen de magistraten hun mandaat door een stemming van de 
burgerij, “das genau genommen äusserliche Moment der Volkswahl…” (StR. II/1, 3) 

‘Uiterlijk’ was dit mandaat, omdat de ‘vertegenwoordiging’ van de burgerij door de 
magistraat niet primair op verkiezing berustte en deze vernieuwing in zoverre een inbreuk 
op de oorspronkelijke staatsrechtelijke orde was. Deze situatie was slechts tijdelijk en 
werd door Mommsen opgevat als een afwijking van de staatsrechtelijke orde.89 

                                                 
85 Rubino, Untersuchungen, 348. Rubino zag hier de oorsprong van de auctoritas patrum.  
86 Rubino, Untersuchungen, 227; vgl. voor de rol van de patriciërs bij de koningskeuze na de dood van 
Romulus: ibid. 344 e.v. 
87 Rubino, Untersuchungen, 497; vgl. ook ibid. 452 over de rechtspraak: “… während der Form nach alle 
Gewalt bei jenem [de koning] ruhte und von ihm ausging, war die Entscheidung auch über die 
Capitalsachen eigentlich von diesen [de patriciërs], als seinen nothwendigen Rathgebern, als den Erhaltern 
des nationalen Rechtes, abhängig.” Vgl. ook ibid. 484. 
88 Vandaar dat Mommsen Abriss, 64 kon verklaren: “Die Magistratur, die Verkörperung des Staatsbegriffs 
und die Trägerin der Staatsgewalt kann hienach nicht gefasst werden als rechtlich beruhend auf dem 
Gesammtwillen der Bürgerschaft, da dieser ja für sich allein überhaupt nicht wirksam werden kann; 
vielmehr ist nach der römischen Aufassung die römische Magistratur älter als die Volksgemeinde, welche 
sie erst erschafft, und das Mandat, ohne welches eine Vertretung überall nicht gedacht werden kann, geht 
von dem Vormann an den Nachfolger, welche bei dem Zwischenkönigtum […] bis zum Eintritt des 
Principats auch thatsächlich ununterbrochen behauptet hat.” De Romeinse opvatting dat “die römische 
Magistratur älter als die Volksgemeinde” zou zijn, leidde Mommsen af uit de Romeinse traditie dat 
Romulus (als rex) de staat gesticht zou hebben. Dit is één van de duidelijkste voorbeelden van de manier 
waarop Mommsen deze traditie in navolging van Rubino interpreteerde (vgl. Rubino, Untersuchungen, 81-
82; zie boven blz. 85). 
89 Veel scherper dan in RG. en StR., inhoudelijk misschien niet fundamenteel hiervan afwijkend, maar nu 
een oorspronkelijke volkssouvereiniteit ontkennend, heeft Mommsen deze opvatting in de Abriss 
verwoord: “Die Magistratur steht auf sich selbst, so lange der Vormann den Nachfolger ernennt; indem das 
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Staatsrechtelijke systematiek en historische ontwikkeling 
 
Door deze rigide staatsrechtelijke systematiek is er een opmerkelijke spanning in 
Mommsens conceptuele kader ontstaan. Het begrip magistratus stamt uit de republiek. 
Het heeft betrekking op de Romeinse bestuurders die in tegenstelling tot de rex, de 
koning, door verkiezing voor in principe één jaar hun ambt verkregen en dat moesten 
delen met één of meer collega’s – de principes van annuïteit en collegialiteit, die aan de 
specifiek republikeinse staatsorde ten grondslag lagen. Terecht bond Mommsen daarom 
meteen in de eerste band van zijn Römisches Staatsrecht het begrip magistratuur 
nadrukkelijk aan het “Moment der Volkswahl”. (StR. I, 8) Hiermee is echter niet alleen 
de incorporatie van de monarchie in de magistratuur in strijd (StR. II/1; Abriss, 122 e.v.), 
maar ook zijn opvatting dat de magistratuur op zichzelf berustte, dat wil zeggen 
gebaseerd was op het principe dat de magistraat de magistraat benoemde. Giovannini 
heeft gesuggereerd dat deze tegenstelling het resultaat is van een tegenstelling tussen de 
twee voornaamste bronnen waarop Mommsen zijn staatsrechtelijke systeem baseerde.90 
Enerzijds nam hij van Rubino het idee van de prioriteit van de op zichzelf berustende 
magistratuur over, maar tegelijkertijd accepteerde hij de these van een Romeinse 
volkssouvereiniteit die Wilhelm Adolph Becker in zijn Handbuch der römischen 
Alterthümer (1843/46) had geformuleerd. Becker levert hierin scherpe kritiek op 
Rubino’s theorie (Handbuch II/1, 306).  

Het is echter niet juist de interne tegenstelling in Mommsens staatsrechtelijke 
systeem te verklaren uit zijn onvermogen tussen Rubino en Becker te kiezen. Becker 
wijst namelijk weliswaar Rubino’s theorie van de op zichzelf rustende magistratuur af, 
maar beperkt tegelijkertijd de volkssouvereiniteit in de koningstijd tot een meer 
theoretische dan praktische macht: 
 

“Der Satz, dass die höchste Gewalt beim Volke gewesen, und jede andere als von ihr 
abgeleitet betrachtet werden müsse, mag theoretisch immerhin als richtig anerkannt 
werden, und die Annahme eines ursprünglich über dem Volke stehenden, auf göttliche 
Autorität gestützten Königthums steht eben so mit der Einsetzung des jedesmaligen 
Königs, als mit der ganzen Curienverfassung im Widerspruche; aber indem das Volk sich 
selbst ein als nothwendig erkanntes Oberhaupt, zu oberster Leitung der 
Staatsangelegenheiten gab, übertrug es diesem, selbst darauf verzichtend, zum grossen 
Theile die ursprünglich ihm zustehende Gewalt, ohne gleichwohl sich einem 
unumschränkten Willen zu unterwerfen, oder in allen Theilen der Staatsregierung seiner 
Stimme und Mitwirkung sich zu begeben.”91  

 

                                                                                                                                                 
Ernennungsrecht auf die Comitien übergeht, werden diese die Repräsentation der Gemeindegewalt und der 
Magistrat ihr Auftragnehmer. Der Schwerpunkt des Regiments wird also damit von der Magistratur in die 
Comitien verlegt; die souveräne Stellung der Bürgerschaft hängt in erster Reihe an der Einführung der 
comitialen Beamtenwahl.” (84; mijn cursivering). 
90 Giovannini, ‘Magistrat und Volk’, 412 e.v. 
91 Handbuch II/1, 354-55; Becker citeerde in dit geval instemmend het onderscheid dat Rubino 
(Untersuchungen, 233) had gemaakt tussen “den Begriff des Volkes im ideellen Sinne” en de “concreten 
[Begriff] der gesammten Volksmenge und dem hieraus hervorgehenden der Volksversammlung”. 
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Becker gaat voor de koningstijd dus niet zo fundamenteel van het principe van de 
volkssouvereiniteit uit als Giovannini meent.92 Evenals Mommsen kon hij zich geen 
monarchie voorstellen, waarin de koning niet de wezenlijkste regeringsbevoegdheden 
had:  
 

“Das Oberhaupt des Staats, der König, vereinigt in sich nicht nur die richterliche und 
vollziehende, sondern zum grossen Theile, wenn auch keinesweges unumschränkt, die 
gesetzgebende Gewalt, so wie er selbst an der Spitze der religiösen und militärischen 
Verfassung steht.” (Handbuch II/1, 293)  

 
De door Giovannini geconstateerde interne tegenstelling in Mommsens staatsrechtelijke 
systeem komt dan ook niet voort uit diens onvermogen te kiezen tussen Rubino en 
Becker, maar uit een wezenlijk onderscheid tussen zijn staatsrechtelijke systeem en het 
schema dat aan Beckers Handbuch en Rubino’s Untersuchungen ten grondslag ligt. 
Becker ging uit van de traditionele historische verdeling van de Romeinse constitutionele 
geschiedenis in drie duidelijk van elkaar onderscheiden periodes – de vroege monarchie, 
de republiek en de keizertijd. Weliswaar benadrukte hij daarbij de grote continuïteit in de 
staatsrechtelijke ontwikkeling van de republiek en wees hij nadrukkelijk op elementen 
van continuïteit tussen koningstijd en republiek, maar de veranderingen die het gevolg 
waren van de verdrijving van de koningen vormden de kern van zijn interpretatie. De 
systematiek in Beckers Handbuch heeft zodoende een primair historische basis, ondanks 
het feit dat hij binnen de drie onderscheiden periodes tot een relatief sterke 
systematisering komt.93 Ook Rubino gaat in zijn Untersuchungen van een dergelijke 
historische ontwikkeling uit, ondanks het feit dat hij regelmatig wijst op continuïteiten 
tussen de monarchale en de republikeinse constitutie. 

Mommsens staatsrechtelijke systematiek biedt een fundamenteel hiervan 
afwijkend basisschema, omdat zij niet alleen de republiek maar ook de vroege monarchie 
en het principaat omvatte. Hier ligt de belangrijkste vernieuwing van het Römisches 
Staatsrecht ten opzichte van de oudere historische en antiquarische literatuur, hoewel het 
onderscheid misschien niet zo groot was als Bernays en anderen hebben verondersteld. 
De traditionele historische periodisering verdween verder naar de achtergrond. 
Daarentegen kwam de nadruk sterker te liggen op de staatsrechtelijke continuïteit.94 Deze 

                                                 
92 De fundamentele tegenstelling die er tussen de opvattingen van Becker enerzijds en Rubino en 
Mommsen anderzijds lijkt te liggen met betrekking tot het interregnum komt voort uit het feit dat de laatst 
genoemden in de patres de patricische senatoren zagen, terwijl Becker in de patres de oorspronkelijke 
populus zag. De uitdrukking auspicia ad patres redeunt interpreteerde hij zodoende als uitdrukking van de 
(in de koningstijd wezenlijk rustende) volkssouvereiniteit: “dass beim Erlöschen der obersten Magistratur 
[…] die summa potestas an das Volk, populus, zurückfällt, und dieser populus sind eben die patres, d.h. 
[…] nicht der Senat oder die patricischen Senatoren, sondern die Gesammtheit der patricii.” (Handbuch 
II/1, 300). 
93 Vgl. m.n. Handbuch II/1, 291 e.v. Dit blijkt ook uit de indeling van het Handbuch: in de eerste band 
behandelt Becker de ontwikkeling van de burgerij en de koningstijd; de tweede band is gewijd aan de 
republiek en begint met een algemene karakteristiek van de magistratuur en een overzicht van haar 
historische ontwikkeling, voordat de verschillende ambten afzonderlijk besproken worden; de derde band, 
na Beckers overlijden geschreven door Joachim Marquardt, behandelt de keizertijd. 
94 Vgl. Mommsens eigen inschatting, StR. III/2, blz. v: “die meinige [Darstellung] unterscheidet sich in 
dieser Hinsicht von den früheren nur dadurch, dass diese [staatsrechtelijke] Gliederung nicht bloss 
angedeutet, sondern durchgeführt ist.” 
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continuïteit moest, uitgaande van de axioma’s van de Historische Rechtsschule, gevormd 
zijn in de vroegst bekende fase van de Romeinse geschiedenis, de koningstijd, en de 
voornaamste structurerende begrippen en instituties van het Romeinse staatsrecht 
moesten ook in deze periode aanwijsbaar zijn. Het principe van de volkssouvereiniteit 
was niet geschikt als structurerend principe, omdat dit in de koningstijd ‘rustte’, zoals 
ook Becker aangegeven had.95 Bovendien bleef de magistratuur ook in de republiek de 
handelende factor. De consuls hadden het volledige imperium van de koning 
overgenomen96, zij het dat de uitoefening van dit imperium beperkt werd door de 
republikeinse principes van de annuïteit (middels verkiezing door de burgerij) en de 
collegialiteit.  

Inhoudelijk gaat Mommsens centrale these echter terug op Niebuhr. Het 
koningschap was voor Niebuhr “eine auf Lebenszeit verliehene Magistratur. Der König 
war unbeschränkter Feldherr, und Opferpriester der Nation; ihm allein, wenn er sich in 
der Stadt befand, kann das Recht zugestanden haben, Senat und Volk zu versammeln und 
ihnen vorzutragen: aber Geseze [sic], Krieg und Frieden, beschlossen die Bürger…”97 De 
nieuwe koning werd voorgedragen door de interrex, maar deze keuze moest door de 
senaat en vervolgens door de populus in de comitia curiata goedgekeurd worden. De 
constitutie van het monarchale Rome kon zodoende opgevat worden als “eine 
republicanische” en deze opvatting kon volgens Puchta in 1845 als “die herrschende 
Ansicht […] seit Niebuhr betrachtet werden.”98 Maar zowel Niebuhr als Puchta gingen 
nog een stap verder door ook de princeps in hun concept van de magistratuur op te 
nemen. Niebuhr deed dit weliswaar niet letterlijk, maar door de lex curiata de imperio in 
verband te brengen met de lex regia van Vespasianus.99 Puchta vatte zowel de rex als de 
princeps onder het begrip magistratuur.100 Daarbij volgde hij in feite een redenering die 
het spiegelbeeld was van die van Mommsen. Beiden gingen uit van de veronderstelling 
dat de consuls de volledige machtsbevoegdheid van de koning hadden overgenomen, zij 
het dat deze beperkt werd door het principe van de annuïteit, gebaseerd op verkiezing 
door de burgerij. Puchta interpreteerde vanuit die situatie terugredenerend de monarchie 

                                                 
95 Handbuch II/1, 354-55; Becker begon zodoende zijn overzicht van de staatsinstellingen van de 
koningstijd (hfdst. III) met de koning, daarna volgden senaat en volksvergadering. 
96 StR. II/1, 93: “Die Amtsgewalt der Consuln setzt das römische Staatsrecht der königlichen gleich.” 
Mommsen verwijst hier o.a. naar Cic. de rep. 2.32.56 en Liv. 2.1.7, dus naar de literatuur die hij opvatte als 
“das römische Staatsrecht” (vgl. boven blz. 65 noot 1). 
97 Niebuhr, Römische Geschichte I, 381-82. 
98 Beide citaten: Puchta, Cursus I, 137; Puchta richtte zich dan ook tegen Rubino’s poging de these “die 
Verfassung unter den Königen für eine Monarchie zu halten […] wieder einzuführen…” (ibid. 137-38; 
citaat blz. 137). 
99 Niebuhr, Römische Geschichte I, 380-81: “Das Curiatgesez verlieh dem Könige die ganze Gewalt, 
welche er als Haupt des Staats und des Heers bedurfte; ferner Befugniß zu Recht zu sizen, und Richter zu 
ertheilen. Ueber den Umfang dieser Machtfülle ist auf keine Weise etwas zu bestimmen: das aber ist für so 
gut als gewiß zu halten daß das Gesez über das Imperium der Könige jene berühmte und bestrittene lex 
regia über die Kaiser war: wiewohl diese lezte nicht mit Zusäzen allein; - auch mit Veränderungen.” 
Hiermee volgde hij de staatsrechtelijke constructie van de Severische jurist Ulpianus (vgl. Potter, Roman 
Empire, 39). 
100 Puchta, Cursus I, 137; II, 9: “Magistrate mit Jurisdiction waren in Rom anfangs die Könige, dann die 
Consuln, eine Zeitlang vielleicht die Censoren, hierauf der Praetor urbanus, neben diesem später der 
Praetor Peregrinus, und die curulischen Aedilen, in der dritten Periode auch Praetoren für besondere 
Rechtssachen, und vor allem der Princeps selbst, und die neuen Magistrate, die er mit seiner 
Gerichtsbarkeit beauftragte…” 
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als ‘republiek’; omgekeerd zag Mommsen juist in het koninklijke en magistrale imperium 
de continue staatsrechtelijke factor in de Romeinse geschiedenis.  Daarbij beriep hij zich 
vooral op Rubino en niet op Niebuhr. De reden daarvoor ligt in de methodologische 
verschillen. Mommsen nam van Rubino immers niet alleen en niet in de eerste plaats 
diens inhoudelijke conclusies, maar vooral ook zijn begripshistorische en institutioneel-
genealogische methode over. Niebuhr daarentegen ontbrak het in dit verband niet alleen 
aan een volledig ontwikkelde wetenschappelijke methodologie101, maar hij plaatste zijn 
interpretatie van de ‘gekozen koning’ ook in een inhoudelijk verschillende context, 
namelijk die van een etnisch gemengde burgerij en het daaruit voortvloeiende 
staatsrechtelijke compromis.102 

Mommsen benadrukte de continuïteit tussen monarchie en republiek. Hij zag deze 
tot uitdrukking komen in de dictatuur, een ambt waarin de mogelijkheid bewaard bleef 
“insbesondere für den Kriegsfall die Nachteile der geteilten Gewalt zeitweilig zu 
beseitigen und die königliche Gewalt vorübergehend wieder ins Leben zu rufen.”103 De 
dictator werd door de consul benoemd en diende Mommsen zodoende als voorbeeld voor 
zijn stelling dat de magistraat de magistraat kiest en diens imperium dus niet van de 
volksgunst afhankelijk was. Met een verwijzing naar de bekleding van de dictatuur door 
Sulla en Caesar kon hij zelfs beweren dat “auch die Rückkehr zur Monarchie […] an sie 
angeknüpft [hat]”, hoewel hij moest toegeven dat dit “mehr nominell als thatsächlich” het 
geval was.104 In feite vormde de republiek voor hem een tussenfase in de staatkundige 
ontwikkeling van Rome:  
 

“Die Abschaffung des Königthums bestand wesentlich, neben der Beseitigung der 
Einheitlichkeit, in derjenigen der Lebenslänglichkeit der Magistratur, und ebenso wird 
das Ende der republikanischen Ordnung bezeichnet durch die Wiederaufnahme wie des 
einheitlichen so auch des lebenslänglichen Regiments.” (Abriss, 101-2)  

 
De instelling van het principaat wordt door Mommsen dan ook gezien als de “Rückkehr 
zur Monarchie”. (bijv. StR. I, 34; Abriss, 128) Hij integreerde het principaat vervolgens 
heel bewust in zijn staatsrechtelijke schema. Zoals de republikeinse staatsrechtelijke 
traditie voortbouwde op de concepten uit de koningstijd, zo had Augustus zíjn monarchie 
aangekleed in de terminologie van de republikeinse magistratuur (imperium, tribunicia 
                                                 
101 Vgl. GS. III, 470 (1844) waar het onderscheid tussen Niebuhr en Rubino wordt aangeduid als 
respectievelijk “ahnend” en “Takt” versus “forschend” en “Methode”. 
102 Niebuhr, Römische Geschichte I, 325-26, 338, 379. De these van de Romeinse burgerij als een etnische 
‘Mischung’ werd door Mommsen (RG. I, 58-59 en passim) expliciet verworpen (zie onder hoofdstuk 
VII,2).  
103 RG. I, 266; vgl. bijna letterlijk: StR. I, 45: de dictatuur bedoeld “vorübergehend, insbesondere in 
Kriegsgefahr, die Monarchie wieder herbeizuführen.”; ibid. II, 7: de dictatuur “die nachweislich nichts ist 
als die Wiederaufnahme des Königthums auf Zeit…”; dezelfde formulering ibid. II, 168; Abriss, 128: “eine 
monarchische Institution innerhalb der republikanischen Ordnung…” Vgl. reeds Niebuhr, Römische 
Geschichte I, 382. Andere instituties waar Mommsen in dit verband op wijst zijn het interregnum (bijv. 
StR. II, 4; Abriss, 92-93) en de praefectus urbi als plaatsvervanger van de hoogste ambtsdragers (StR. I, 
672).  Vgl. Cic., de rep. 2.32.56; Rubino, Untersuchungen, 131-32 en 432. 
104 Abriss, 128; vgl. RG. III, 350, waar Mommsen stelt dat Sulla weliswaar de oude titel van dictator 
aannam, maar zonder de beperkingen die dat ambt gekenmerkt hadden: “Oder vielmehr dies neue Amt mit 
seiner auf einem Volksbeschluß ruhenden, durch keine Befristung und Kollegialität eingeengten absoluten 
Gewalt war nichts anderes als das alte Königtum, das ja eben auch beruhte auf der freien Verpflichtung der 
Bürgerschaft, einem aus ihrer Mitte als absolutem Herrn zu gehorchen.” 
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potestas), terwijl tegelijkertijd het oorspronkelijke monarchale aspect weer centraal 
kwam te staan.  Daarbij was Mommsen zich heel goed bewust van het feit dat de 
keizerlijke macht primair op het leger berustte, maar hij stelde ook hier de 
staatsrechtelijke constructie (in dit geval van Augustus en zijn opvolgers) centraal.  

Deze systematisering van het Romeinse staatsrecht is zodoende voor een 
belangrijk deel het resultaat van de vorm waarin Mommsen zijn materiaal presenteerde 
en interpreteerde. De continuïteit wordt steeds weer expliciet benadrukt en waar mogelijk 
legt Mommsen institutionele en begripsmatige verbanden tussen de verschillende 
periodes van de Romeinse geschiedenis. Tegelijkertijd ziet hij zich echter steeds weer 
gedwongen te wijzen op de historische ontwikkeling van de constitutie en van de 
verschillende instituties. Het gevolg is dat er in zijn werk een duidelijke interne spanning 
ontstaat tussen de ostentatieve nadruk op de continuïteit van het staatsrecht en de 
onvermijdelijke historische ontwikkeling.105 De constitutionele geschiedenis van de 
republiek werd gekenmerkt door een uitbreiding van de informele, dus historische en niet 
staatsrechtelijke macht van de senaat, en door een democratisering als gevolg van de 
toenemende competenties van de comitia. De overgang van monarchie naar republiek 
betekende niet alleen de invoering van de principes van annuïteit en collegialiteit bij een 
vasthouden aan het volledige imperium van de magistraten, maar bracht ook de opname 
van de plebs in de populus en de verwereldlijking van de magistratuur. In dat laatste 
geval benadrukte Mommsen meteen weer het anomale karakter van de republiek in 
staatsrechtelijk opzicht:  
 

“Die Verweltlichung des Oberamts, welche mit Einführung der Republik sich vollzogen 
hat, ist vielleicht die tiefgreifendste, sicher die bleibendste aller damals eingetretenen 
Neuerungen. […] Erst als die Republik in der That zu Ende ging, ist in der Personalunion 
des Oberpontificats und des Kaiseramts auch in dieser Hinsicht auf die alte Fülle des 
Königthums zurückgegriffen worden.” (StR. II/1, 13-14)  

 
Begripsmatig ging Mommsen zodoende uit van het magistratus- en imperium-begrip 
zoals dat door Rubino was opgesteld. Dit bood een conceptueel kader waarmee het 
Romeinse staatsrecht van de vroege monarchie tot en met het principaat geduid kon 
worden. Bovendien had ook Rubino er op gewezen dat in het republikeinse staatsrecht 
het koninklijke gezag in de magistratuur was blijven bestaan. Evenals later Mommsen 
zag hij in “die Könige, wie später die obersten Magistrate, die Vertreter des Staates…”106 
In verband met de auspicia wees ook Rubino op de constitutionele continuïteit tot in de 
keizertijd (103 e.v. vgl. ook 114), terwijl omgekeerd Mommsen erkende dat de 
volkssouvereiniteit in de loop van de republiek steeds verder uitgebreid werd.107  

                                                 
105 Hölkeskamp, ‘Zwischen “System” und “Geschichte”’, 103 e.v. 
106 Rubino, Untersuchungen, 10; vgl. ibid. 7. Ibid. 84 interpreteert hij de benoeming van de hoogste 
magistraat door zijn voorganger of de interrex als een systeem “wodurch bei allem Wechsel das Ansehen 
der Einsetzung von oben her und damit auch das der Heilichkeit für die höchste Gewalt erhalten blieb.” Het 
is in dit verband veelzeggend dat de door Mommsen in het StR. geciteerde passage uit Rubino’s werk (zie 
boven blz. 85) direct volgt op diens opmerking dat door de Romeinen zelf  “von dem Ursprunge der Stadt 
an durch ihre ganze Dauer hindurch eine einzige stetig fortgesetzte Ueberlieferung der Auspicien 
angenommen” werd. (Untersuchungen, 82). 
107 RG. I, 329-30 en II, 320-21; Rubino, Untersuchungen, 107 verbond deze democratisering evenals 
Mommsen met “die Uebermacht Einzelner und zuletzt die Herrschaft der Imperatoren…” 
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Toch hield Rubino in de presentatie van zijn onderzoek vast aan een structuur die 
gebaseerd was op de traditionele indeling van de Romeinse geschiedenis in monarchie, 
republiek en keizertijd. Het verschil tussen Mommsens systematiek en Rubino’s meer 
historische opvatting van de constitutionele ontwikkeling van Rome is daarbij 
voornamelijk een kwestie van presentatie. Dat geldt met name voor de overgang tussen 
monarchie en republiek.108 Voor Rubino begon met de afschaffing van het levenslange 
koningschap de volkssouvereiniteit, de libertas: “Erst mit der Abschaffung des 
Königthums (welche in staatsrechtlicher Hinsicht weit wichtiger war als man gewöhnlich 
annimmt) trat hierin der Anfang [!] einer Umkehr ein, welche Valerius Publicola durch 
das Senken der Fasces in Gegenwart des Volkes symbolisch ausdrücken ließ.”109 Deze 
caesuur relativeert hij in de geciteerde passage echter al zelf door in de stichting van de 
republiek “het begin van een omwenteling” te zien. En ook elders toont zijn analyse 
veeleer een geleidelijke ontwikkeling dan een historische breuk, zoals in zijn 
karakterisering van de positie van de vroeg-republikeinse aristocratie:  
 

“Sie fand sich daher länger als ein Jahrhundert zu keiner Veränderung aufgefordert und 
genöthigt, bis erst allmählig jene innere Umgestaltung der staatsrechtlichen Verhältnisse 
und damit auch der Begriffe eintrat, welche den Zustand, den wir auf dem Höhenpuncte 
des Freistaates finden, in Folge einer langen Reihe von Ereignissen herbeigeführt hat.” 
(Untersuchungen, 296; mijn cursivering)  

                                                 
108 Maar vgl. Rubino’s oordeel over de keizertijd die in tegenstelling tot de vroege monarchie “eine 
vollendete Militärdespotie…” zou zijn geweest. (Untersuchungen, 139) Mommsen daarentegen benadrukte 
dat het (vroege) principaat een variant op het Romeinse staatsrecht was en dat dit staatsrecht pas een einde 
had gevonden in de crisis van de derde eeuw en de daarop volgende vestiging van het dominaat door 
Diocletianus en Constantijn. 
109 Rubino, Untersuchungen, 238, Livius 2,7; vgl. ibid. 254 noot 1; 357; 429. Deze anekdote ontbreekt 
uiteraard in Mommsens StR. In Abriss 65 verwierp Mommsen nadrukkelijk de stelling dat de vestiging van 
de republiek het begin van de Romeinse libertas gebracht zou hebben. 
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4 De staatsrechtelijke eenheid van magistratuur, 
volksvergadering en senaat 

 
De centrale rol van de magistratuur in het Romeinse staatsrecht kwam ook daarin tot 
uitdrukking dat senaat en volksvergaderingen (comitia) alleen in actie konden komen 
wanneer een magistraat daartoe het initiatief had genomen.110 De derde band van het 
Römisches Staatsrecht, waarin comitia en senaat besproken worden, is dan ook met name 
gewijd aan de vraag wanneer deze instituties bij het bestuur betrokken (moesten) worden. 
Mommsens uitgebreide en systematische beantwoording van deze vraag is, door moderne 
commentatoren niet opgemerkt (of althans niet besproken), te vinden in het pas in de 
derde band systematisch omschreven handelingsspectrum van de magistratuur ten 
opzichte van senaat en comitia:  
 

“Die magistratische Action setzt sich zusammen aus drei verschiedenen Kreisen: den in 
der Gemeindeordnung vorgesehenen ordentlichen, den in der Gemeindeordnung 
ebenfalls vorgesehenen ausserordentlichen und den in derselben nicht vorgesehenen 
Amtshandlungen.” (StR. III/2, 1029)  

 
In het eerste geval gaat het om zaken die vallen onder het imperium van de magistraten, 
zoals het militaire commando. Voor deze ambtshandelingen hoefde de magistraat niet 
alleen senaat noch burgerij te consulteren, maar hij mocht het ook niet. In het tweede 
geval – de in de staatsordening voorziene bijzondere ambtshandelingen, zoals het 
oproepen van de dienstplichtigen, het uitschrijven van een tributum en het financieel 
bestuur111 – was de magistraat verplicht de senaat te raadplegen. Wanneer de magistraat 
dit niet deed, “so hat der Bürger darum nicht weniger seinem Befehl zu gehorchen 
[omdat de magistraat imperium had], aber der Beamte handelt rechtswidrig und unterliegt 
der Verantwortung wegen verletzter Amtspflicht.”112 In het derde geval – 
ambtshandelingen die een afwijking van de bestaande staatkundige orde inhielden – 
diende de magistraat deze aan de burgerij voor te leggen: “die Entscheidung steht hier 
immer bei dem rechtlichen Träger der souveränen Staatsgewalt.”113  

In dit laatste geval was er sprake van de juridische “fictie” dat een staatshandeling 
niet alleen door de handeling van een magistraat als de vertegenwoordiger van de staat tot 
stand kwam, maar ook door Vereinbarung tussen magistraat en burgerij. Het initiatief lag 
bij de magistraat, want Mommsen ging er, zoals eerder gezegd, van uit dat de staat als 
zodanig niet in staat was te handelen:  
 

                                                 
110 Vgl. voor de koningstijd ook Becker, Handbuch, II/1, 294 en 336. 
111 Respectievelijk: StR. III/2, 1071-72; StR. III/2, 1124; StR. III/2, 1111. 
112 StR. III/2, 1030-31. Mommsen geeft overigens toe dat voor een ter verantwoording roepen van 
magistraten wegens het negeren van deze regel geen concrete gevallen bekend zijn (StR. III/2, 1031 n.1) en 
dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij in band I een dergelijke scherp geformuleerde 
staatsrechtelijke regel nog ontkende: “Ferner ist die höchst wichtige Frage, in welchen Fällen der Magistrat 
den Senat zu befragen hatte und in wie weit er auch ohne und gegen die Willensmeinung des Senats 
handeln durfte, im Princip wahrscheinlich nie durch formelles Gesetz entschieden worden…” (StR. I, 311). 
113 StR. III/2, 1030; vgl. citaat RG. I, 96; boven blz. 70. 
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“Die Gesammtheit der Bürger mangelt die natürliche Handlungsfähigkeit, die jedem 
einzelnen von ihnen zukommt. Durch rechtliche Satzung oder, nach der juristischen 
Terminologie der Römer, durch Fiction wird als Handlung des Staates angesehen theils 
das von dem Magistrat innerhalb seiner Competenz vollzogene Geschäft, theils, wo diese 
Competenz versagt, die in bestimmten Formen zwischen ihm und der Bürgerschaft 
getroffene Vereinbarung.”114  

 
De competenties van magistratuur en comitia werden zodoende door Mommsen scherp 
van elkaar gescheiden, waarbij hij uitging van de prioriteit van de magistratuur bij 
concrete staatshandelingen, hoewel de souvereiniteit bij de burgerij lag. Zolang het om 
het bestuur van de staat ging, handelde de magistraat. Pas wanneer de bestaande 
rechtsorde veranderd moest worden, bij wetgeving, kwamen de comitia in actie op 
initiatief van de magistraat en zij antwoordden alleen op zijn vragen. Zodoende “läßt die 
Competenz der Gemeinde sich nur negativ definiren: die Befragung der 
Volksversammlung ist für jede öffentliche Handlung erforderlich, welche nicht in der 
Competenz der Magistrate liegt.” (StR. III/1, 325-26) De souvereine beslissingsmacht van 
de populus in de koningstijd wordt door Mommsen als zeer begrensd opgevat, en niet 
alleen omdat zij afhankelijk was van het initiatief van de magistraat: “Die 
Handlungsfähigkeit der Gemeinde beschränkt sich nach ältester Ordnung darauf theils 
Assistenz zu leisten, theils sich zu verpflichten; das Beschlussrecht derselben geht also 
von der Befugniss aus, die dem, der sich verpflichten soll, nicht abgesprochen werden 
kann, diese Verpflichtung zu verweigern.” (StR. III/1, 306) Vandaar dat Mommsen stelt 
dat “neben der formalen Souveränetät der Bürgerschaft die wirkliche Selbstregierung der 
Bürger auf ein sehr niedriges Mass beschränkt war…” (StR. III/2, 1148) Met deze 
interpretatie week hij niet af van het door Rubino en Becker geformuleerde uitgangspunt. 
Volkssouvereiniteit betekende voor hen niet automatisch democratie.  
 
De senaat 
 
Mommsen construeerde zijn Romeinse staatsrecht zodoende vanuit twee uitgangspunten: 
de souvereiniteit van de burgerij, die echter niet zelfstandig kon handelen, en de eenheid 
van de magistratuur die in principe wel op zichzelf berustte en onafhankelijk kon 
handelen, maar in specifieke gevallen pas tot staatshandelingen kon overgaan na 
Vereinbarung met de populus. Zodoende kon Mommsen zijn systeem van het Romeinse 
staatsrecht organiseren zowel vanuit de magistratuur (StR.) als vanuit de burgerij en het 
rijk (Abriss). Op grond van deze constructie, die de staatshandeling aan de magistratuur 
als vertegenwoordiging van de burgerij bond, hebben moderne commentatoren 
geconcludeerd dat Mommsen uit ging van een dualistisch systeem, gebaseerd op 
magistratuur en comitia, waarin voor de aristocratische senaat bewust geen ruimte gelaten 

                                                 
114 StR. III/1, 302; vgl. StR. III/1, 314:  “Von Haus aus sind die Comitien der Träger derjenigen souveränen 
Staatsgewalt, welche bei der Ausübung der bestehenden Ordnungen nicht, wohl aber dann functionirt, 
wenn diese abgeändert oder beseitigt werden sollen. Bei derjenigen Kriegserklärung zum Beispiel, welche 
den Bruch eines bestehenden Bündnisses in sich schliesst, wird nach alter Auffassung die Bürgerschaft an 
sich dem König allein keinen Gehorsam geschuldet haben, weil er zur Führung eines das formale Recht 
verletzenden Krieges nicht competent war; um diesen führen zu können, bedurfte er der Zustimmung der 
Gemeinde. Hier muss von je her eine eigentliche Abstimmung eingetreten und Majorität gefordert worden 
sein.”  
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was.115 De centrale positie van de senaat in de republikeinse politiek was immers, zoals 
Mommsen zelf nadrukkelijk stelde, een “usurpering” van de macht; zij was zodoende 
primair historisch, niet staatsrechtelijk.116 Hans Kloft heeft deze constructie in verband 
gebracht met Mommsens politieke opvattingen; Mommsens Romeins-staatsrechtelijke 
systeem zou een afspiegeling zijn van het negentiende-eeuwse liberale streven naar een 
op een dualisme van monarchale regering en parlement gebaseerd constitutionalisme.117 
Kloft wijst in dit verband op de betekenis die Mommsen de verantwoording toekende die 
de magistraten moesten afleggen: hij wijdde hieraan een hoofdstuk in het Römisches 
Staatsrecht. En het vraagstuk van de verantwoording die de regering aan de 
volksvertegenwoordiging zou moeten afleggen speelde inderdaad een belangrijke rol in 
Mommsens politieke opvattingen en in het liberale denken in het algemeen. 

Toch is deze interpretatie niet correct. In de eerste plaats zag Mommsen juist op 
het punt van de verantwoording een cruciale tegenstelling tussen de Romeinse en de 
negentiende-eeuwse constitutionele praktijk. Terwijl in de negentiende eeuw het 
budgetrecht een cruciaal element in de parlementarisering van de Europese staten was, 
benadrukt Mommsen het gebrek aan financiële verantwoordelijkheid van de 
republikeinse magistraten tegenover de senaat: “Die römische Executive hat in dieser 
Hinsicht stets eine arbiträre Gewalt behalten, die zu dem heute üblichen 
Bewilligungssystem im schärfsten Gegensatz steht.” (StR. III/2, 1139).  

Maar het is niet alleen deze tegenstelling tussen de rol van de senaat in het 
Romeinse staatsrecht en de functies van de volksvertegenwoordiging in de negentiende-
eeuwse constitutionele staten die een politieke duiding van het Staatsrecht in de weg 
staat. Want anders dan Kloft en anderen menen speelt de senaat in Mommsens 
staatsrechtelijke systeem wel degelijk een cruciale rol. Om te beginnen heeft Mommsen 
de staatsrechtelijke eenheid van magistratuur, senaat en burgerij expliciet 
geformuleerd.118 Dat deed hij reeds in de eerder geciteerde passage uit het hoofdstuk over 
‘de oorspronkelijke constitutie’ van Rome in de Römische Geschichte (boven blz. 70). 
Bijna veertig jaar later schreef hij in de Abriss (blz. 257), naar aanleiding van de 
totstandkoming van de Romeinse wetgeving, over “die ursprüngliche Dreitheiligkeit der 
Gemeindegewalt: in letzter Instanz findet sie ihren Ausdruck in dem Antrag des 
Magistrats, dem Beschluss der Bürgerschaft und der Bestätigung des Senats.” En in de 
Römische Forschungen (I, 283-84) omschreef hij het monarchale Rome als “eine 
Gemeinde […], welche außer dem lebenslänglichen Haupte und der beschließenden 
Versammlung der Gemeindeglieder noch einen dritten Factor der Gesetzgebung hat, den 
Rath der Aeltesten, durch den sowohl das Königthum wie die Volksversammlung in ihrer 
freien Bewegung sehr wesentlich beschränkt gewesen sein müssen.” Daarom kreeg de 

                                                 
115 Bleicken, ‘Lex Publica’, 28-29; Thomas, Mommsen, 43-44 en 47-48; Behne, Heinrich Siber, 241 e.v. 
116 Vgl. voor de ontwikkeling van de macht van de senaat ten tijde van de republiek bijv. StR. III/2, 916 en 
1024-25; RG. I, 275 e.v. en 324 e.v. en zie verder onder hoofdstuk VI,6. Hölkeskamp, ‘Zwischen “System” 
und “Geschichte”’, 104 e.v. interpreteert Mommsens behandeling van de senaat in StR. terecht vanuit de in 
dit werk aanwezige spanning tussen een systematische en een historische benadering, een spanning die ook 
in de Römische Geschichte aanwijsbaar is. 
117 Kloft, ‘Verantwortung und Rechenschaftspflicht’, 422 e.v. 
118 Correct: Behne, Heinrich Siber, 5 en 172; blz. 181 stelt hij echter: “Daß Mommsen der ‘auctoritas 
patrum’ und auch dem Senat insgesamt in seinem System nur ein verhältnismäßig geringes Gewicht gibt, 
hängt mit dem Übergewicht der Magistratur zusammen, die er als den politischen Handlungsträger sieht.” 
Behne verwijst daarbij naar: Bleicken, Verfassung, 95-96. Vgl. Flaig, ‘Im Schlepptau der Masse’, 423-24. 
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senaat in het staatsrechtelijke systeem naast de magistratuur en de burgerij een duidelijke 
plaats toegewezen: in het Römisches Staatsrecht in band III, onder de titel Bürgerschaft 
und Senat; in de Abriss in boek V, ‘Die Comitien und der Senat’. In beide gevallen heeft 
de senaat reeds in de hoofdstuktitel een gelijkwaardige plaats gekregen naast de 
burgerij.119  

Binnen zijn staatsrechtelijke systeem gaf Mommsen de senaat een duidelijk 
omschreven en van de competenties van magistratuur en comitia scherp afgegrensde 
positie: “Die Competenz des Senats geht für die Königszeit wie für die republikanische 
Epoche wesentlich auf in dem zwiefachen Kreis des Bestätigungsrechts des 
Bürgerschaftsschlusses und der Vorberathung des magistratischen Decrets…” (StR. III/2, 
1022). In de koningstijd en in de vroege republiek had de patricische senaat een vetorecht 
(Bestätigungsrecht) tegenover beslissingen van de comitia. Mommsen benadrukte dat de 
werking van deze constitutionele rechtsbasis van de patricische senaat door de aard van 
de bronnen voor het vroege Rome voor de moderne geschiedschrijver niet of nauwelijks 
meer zichtbaar is.120 Maar de constitutionele betekenis van het Bestätigungsrecht was wel 
herkenbaar: “Aber nach der Anlage der Institution sollte sie unzweifelhaft nicht dem 
rechtmässig freien Belieben der Gemeinde Schranken setzen, sondern Verletzung der 
verfassungsmässigen Ordnungen und der völkerrechtlichen Verpflichtungen 
verhindern.”121 De patricische senaat gold zodoende “als der berufene Wahrer der 
bestehenden Verfassung, selbst gegenüber dem König und der Bürgerschaft.” (RG. I, 92) 
De senaat trad op als hoeder van de staatsrechtelijke orde en zodoende tegelijkertijd van 
de goddelijke orde:  
 

“Da jedes derartige Zuwiderhandeln als Frevel gegen die göttliche Ordnung und 
Preisgebung des der Bürgerschaft versicherten göttlichen Segens aufgefasst werden 
konnte und musste, so hat die Institution wahrscheinlich ursprünglich sich vorzugsweise 
in religiösen Anschauungen und Formen bewegt und ist das reine Bewahren der 
Auspicien der Grundgedanke ebenso der patrum auctoritas wie der Interregnalordnung 
gewesen.”122  

 
Zodoende was het Bestätigungsrecht verbonden met de tweede functie die Mommsen de 
senaat in zijn staatsrechtelijke systeem toekende, namelijk met het feit dat “als letzter 
Träger der Beamtengewalt die Gesammtheit der patricischen Senatoren und das 
Zwischenkönigthum galt…”123 Imperium en auspicium, de beide aspecten van de hoogste 
magistrale macht in Rome, werden in Mommsens op Rubino gebaseerde interpretatie van 

                                                 
119 Vgl. StR. III/2, 907: “Wie Volks- und Senatsschluss in allen Beziehungen correlat, ja ursprünglich so zu 
sagen zwei Hälften eines Ganzen sind, so gilt vor allem für beide die oberste Regel, dass sie immer 
zugleich magistratische Acte sind und Zusammenhandeln des Beamten dort mit den Comitien, hier mit dem 
Senat einschliessen.” En het vroeg-Romeinse koningschap heeft Mommsen gekenschetst als “das 
verfassungsmässig geordnete und mit den Patres und dem Populus in feste Beziehung gesetzte 
[Königthum]…” RF. I, 281 wordt de patricische senaat van het vroege Rome zelfs opgevat “als eine 
collegialisch geordnete Magistratur der Gemeinde”, een duiding die echter in StR. niet terugkeert. 
120 StR. III/2, 1041 noot 1: “Von einer Verweigerung der Bestätigung findet sich in unseren Annalen kein 
Beispiel.” Voor de zeldzame voorbeelden in de republikeinse geschiedenis, “wo den Annalen zufolge von 
ernstlicher Anwendung dieses Rechtes die Rede war…”: RF. I, 240 e.v. en StR. III/2, 1042 met noot 1. 
121 StR. III/2, 1041; vgl. RG. I, 92-93.   
122 StR. III/2, 1041; vgl. voor de samenhang met de auspicia: RF. I, 241 en 243. 
123 StR. I, 90; RG. I, 79; Abriss 81; RF. I, 381-82. 
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koning op koning en na de instelling van de republiek van consul op consul doorgegeven, 
maar rustten in laatste instantie bij het collectief van patricische senatoren, omdat de band 
tussen staat en goden nooit doorbroken mocht worden:  
 

“Also ist diese Ältestenversammlung am letzten Ende die Trägerin der Herrschermacht 
(imperium) und des Gottesschutzes (auspicia) des römischen Gemeinwesens und in ihr 
die Bürgschaft gegeben für die ununterbrochene Dauer desselben und seiner 
monarchischen, nicht aber erblich monarchischen Ordnung. Wenn also dieser Senat 
später den Griechen eine Versammlung von Königen zu sein dünkte, so ist das nur in der 
Ordnung: ursprünglich ist er in der Tat eine solche gewesen.”124  

 
Mommsen gaf de patres hun in de formule auspicia ad patres redeunt toekomende 
positie als de ‘dragers’ van de magistratuur die Rubino hen, in ieder geval 
staatsrechtelijk, niet in de praktijk (zie boven blz. 86), ontnomen had. Mommsen hield 
vast aan de these van Rubino, dat de magistratuur niet alleen een centrale rol in het 
Romeinse staatsbestel had, maar ook dat deze gebaseerd was op de oorspronkelijke 
koninklijke macht en uiteindelijk op zichzelf berustte, omdat de voorganger of de 
interrex de hoogste magistraat aanwees. De senaat gaf hij echter een veel zelfstandigere 
rol dan Rubino had gedaan. Enerzijds wees hij op het feit dat het interregnum steeds 
vervuld werd door één patricische senator die als magistraat beschouwd kon worden. De 
interrex had zodoende koninklijk gezag. Anderzijds maakte deze interregale functie van 
de patricische leden van de senaat deel uit van de specifieke rol die Mommsen de senaat 
in het Romeinse staatsrecht toebedeelde. Tegenover besluiten van de comitia had de 
senaat een vetorecht als hoeder van de bestaande staatkundige orde. Op een analoge 
manier verzorgde de (patricische) senaat de band tussen staat en goden en hij trad 
zodoende op als hoeder van de religieuze orde. In beide gevallen garandeerde de senaat 
de continuïteit van de staat en zijn instellingen: “wie im Fall der Vakanz des höchsten 
Amtes der Senat die Dauer der Gemeindeverfassung verbürgte, finden wir auch hier 
[vetorecht tegenover besluiten van de comitia] ihn als den Hort der gesetzlichen 
Ordnung…” (RG. I, 93)  

Het Bestätigungsrecht van de patricische senaat had in de republiek in 
toenemende mate aan betekenis verloren. Zijn functie was in de loop van de tijd 
overgenomen door de augures (RF. I, 243-44). Het met dit Bestätigungsrecht verbonden 
Berathungsrecht bleef daarentegen wel bestaan. Dit werd door Mommsen, zoals hiervoor 
aangegeven, staatsrechtelijk scherp vastgelegd door aan te nemen dat een specifieke 
categorie van magistraatshandelingen aan een verplicht beraad met de senaat gebonden 
was, namelijk de “in der Gemeindeordnung […] vorgesehenen ordentlichen […] 
Amtshandlungen.” (StR. III/2, 1029 e.v.; zie boven blz. 95) Bovendien was de 
rechtsgeldigheid van het plebisciet tot de lex Hortensia van 287 v.C. aan een voorafgaand 
besluit van de senaat gebonden geweest.125 Nadien was deze Vorberathung in de praktijk 
gehandhaafd, hoewel zij staatsrechtelijk niet langer noodzakelijk was. Mommsen zag in 
haar de basis van het senaatsregime in de republiek en zodoende ook van het in deze 

                                                 
124 RG. I, 91-92; StR. I, 90-91, 654; II/1, 8; StR. III/2, 1149 is sprake van “de driehonderd koningen van 
Rome”. Grieken: Plutarchos, Pyrrhus 19; vgl. bijv. Livius 9.17.14. 
125 StR. III/1, 159; III/2, 1045-46. 
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periode onder leiding van de senaat tot stand gekomen wereldrijk.126 Terwijl de macht 
van de hoogste magistraten ingedamd werd door de principes van de collegialiteit en de 
annuïteit, en hun rogationes alleen kracht van wet konden krijgen door de auctoritas 
patrum en vervolgens, in de loop van de republikeinse periode, de verplichte 
voorbespreking door de senaat, wist de senaat door dit bekrachtigingsrecht (ook al was 
dat vanaf 287 v.C. informeel) het politieke initiatief te grijpen: 
 

“und was noch wichtiger war, es fehlte ihm [de consul] das erste Element der politischen 
Macht, die Zeit. Der Vorsteher eines Gemeinwesens, welche Machtfülle immer ihm 
eingeräumt werden möge, wird die politische Gewalt nie in die Hände bekommen, wenn 
er nicht auf längere Zeit an der Spitze der Geschäfte bleibt; denn die notwendige 
Bedingung jeder Herrschaft ist die Dauer. Folgeweise gewann der lebenslängliche 
Gemeinderat, und zwar hauptsächlich durch seine Befugnis, den Beamten in allen 
Stücken zu beraten, also nicht der engere patrizische, sondern der weitere patrizisch-
plebejische, den Jahresherrschern gegenüber unvermeidlich einen solchen Einfluß, daß 
die rechtlichen Verhältnisse sich geradezu umkehrten, der Gemeinderat wesentlich die 
Regierungsgewalt an sich nahm und der bisherige Regent herabsank zu dessen 
vorsitzendem und ausführendem Präsidenten.” (RG. I, 275) 

 
Dit was in Mommsens interpretatie een usurpatie van de macht, omdat het politieke 
initiatief staatsrechtelijk per definitie bij de magistratuur lag. De senaat kon immers niet 
op eigen initiatief bij elkaar komen en beslissingen nemen; alleen een magistraat kon 
vergaderingen van de senaat bijeenroepen. Deze usurpering van de macht was een 
geleidelijk proces geweest. Zij was een historisch fenomeen en had geen directe 
staatsrechtelijke basis. Dit wil echter niet zeggen dat de senaat als instituut geen rol van 
betekenis zou spelen in het Romeinse staatsrechtelijke systeem, zoals Bleicken en 
Thomas menen. De usurpering van de macht door de senaat was mogelijk geworden 
doordat de senaat zijn staatsrechtelijke positie had uitgebouwd ten koste van de 
magistratuur. Mommsen heeft deze samenhang in het Römisches Staatsrecht  in een voor 
zijn argumentatie kenmerkende imperatieve toon geformuleerd:  
 

“Wer Augen hat zu sehen, muss es erkennen, dass der Rathschlag des Senats von Haus 
aus mehr war und mehr sein sollte als ein einfacher Rathschlag und als Fesselung der 
Executive empfunden und behandelt ward. Der Uebergang dieses potenzirten Rechts den 
Magistrat zu berathen in die Bindung desselben durch Senatsschluss ist wohl in 
vierhundertjährigem Kampf zwischen Magistratur und Senat entwickelt worden; aber der 
Keim dazu liegt in der Institution selbst.” (StR. III/2, 1032) 

 
De senaat vormde zodoende met de magistratuur en de comitia een staatsrechtelijke 
eenheid van elkaar in evenwicht houdende constitutionele machten met duidelijk van 
elkaar gescheiden en afgebakende bevoegdheden. Op dit evenwicht was de Romeinse 
rechtsstaat gebaseerd:  
 

“Wenn diese Gewalt [van de vroeg-Romeinse koning] eine unumschränkte ist, so ist sie 
nicht minder eine sich selbst beschränkende: indem Romulus die Rechtsverhältnisse des 

                                                 
126 StR. III/2, 1022: “Auf dem Berathungsrecht beruht wie das Senatsregiment so auch die Weltstellung 
Roms.” Vgl. ibid. 1025 en 1032; Abriss, 259: “Dieses Berathungsrecht ist es, auf dem das spätere 
Senatsregiment und die Weltstellung Roms beruhen.” 
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Königs, des Senats, der Bürgerschaft und des Bürgers gegen einander abgrenzt und 
ordnet, binden fortan diese Satzungen die Gemeinde insoweit, als nicht auf dem durch die 
Satzungen selbst vorgesehenen Wege eine Abänderung erfolgt; von da an ist also auch 
die königliche Gewalt durch die staatliche Ordnung gebunden, imperium legitimum.”127  

 
De strenge indeling van het magistratische handelen, alleen of in samenwerking met 
senaat en burgerij (StR. III/2, 1029 e.v.; zie boven blz. 95), heeft in dit principe van 
machtenscheiding en taakverdeling haar fundament; zij behoort, zoals ook de verwijzing 
naar de aan Romulus gebonden overlevering laat zien, voor Mommsen bij de 
oorspronkelijke staatsrechtelijke orde van Rome. Tegelijkertijd garandeerde de grote 
macht van de magistratuur, geconcentreerd in het imperium, een sterke uitvoerende 
macht (vooral in de buitenlandse politiek) en daarmee de handhaving van de 
staatssouvereiniteit. 
 
De historisering van de Romeinse geschiedenis 
 
In deze staatsrechtelijke orde zag Mommsen het specifiek historische karakter van de 
Romeinse staat in tegenstelling tot andere antieke of moderne staten. De voornaamste 
doelstelling van de staatsrechtelijke systematiek was de historisering van de Romeinse 
staat. Dat het Römisches Staatsrecht in deze zin gelezen kan worden, blijkt uit de reacties 
van gelijkgezinde recensenten.128 Nadrukkelijk wees Mommsen in de Römische 
Geschichte, in het hoofdstuk over de oorspronkelijke constitutie van Rome, op de 
verschillen met moderne staten. Dat is heel duidelijk in Mommsens karakteristiek van het 
vroeg-Romeinse wetgevingsproces. Een lex was voor de Romeinen niet, “wie wir es 
fassen, der von dem Souverän an die sämtlichen Gemeindeglieder gerichtete Befehl, 
sondern zunächst der zwischen den konstitutiven Gewalten des Staates [rex en comitia] 
durch Rede und Gegenrede abgeschlossene Vertrag.” (RG. I, 87). Over de rol van de 
senaat merkte Mommsen op:  
 

“Allerdings darf man dies wohl nicht so auffassen, als habe die Gesetzgebung der 
Bürgerschaft und dem Rat gemeinschaftlich zugestanden, etwa wie den beiden Häusern 
in dem heutigen konstitutionellen Staat: der Senat war nicht sowohl Gesetzgeber als 
Gesetzwächter und konnte den Beschluß nur dann kassieren, wenn die Gemeinde ihre 
Befugnisse überschritten, also bestehende Verpflichtungen gegen die Götter oder gegen 
auswärtige Staaten oder auch organische Einrichtungen der Gemeinde durch ihren 
Beschluß verletzt zu haben schien.” (RG, I, 92)  

 
Tenslotte karakteriseerde Mommsen de vroeg-Romeinse monarchie als een “omgekeerde 
constitutionele monarchie”: 
 

“Also war die älteste römische Verfassung gewissermaßen die umgekehrte 
konstitutionelle Monarchie. Wie in dieser der König als Inhaber und Träger der 
Machtfülle des Staates gilt und darum zum Beispiel die Gnadenakte lediglich von ihm 
ausgehen, den Vertretern des Volkes aber und den ihnen verantwortlichen Beamten die 
Staatsverwaltung zukommt, so war die römische Volksgemeinde ungefähr, was in 

                                                 
127 StR. II/1, 10-11; Sallustius, coniuratio Catilinae 6. Rechtsstaat: Rebenich, Mommsen, 118-19. 
128 Bernays, ‘Behandlung’, m.n. 257-58; Freytag, ‘Mommsen’, 99. 
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England der König ist und das Begnadigungsrecht, wie in England ein Reservatrecht der 
Krone, so in Rom ein Reservatrecht der Volksgemeinde, während alles Regiment bei dem 
Vorsteher der Gemeinde stand. 
 Fragen wir endlich nach dem Verhältnis des Staates selbst zu dessen einzelnen 
Gliedern, so finden wir den römischen Staat gleich weit entfernt von der Lockerheit des 
bloßen Schutzverbandes und von der modernen Idee einer unbedingten 
Staatsallmacht.”129  

 
Typerend voor Mommsens werkwijze is dat hij het staatsrechtelijke 
vertegenwoordigingsprincipe verbond met de terminologie van het privaatrecht. Zo 
schreef hij in de Abriss expliciet:  
 

“Der Gesammtwille ist an sich, wenn es gestattet ist einem Ausdruck des römischen 
Privatrechts darauf anzuwenden, eine staatsrechtliche Fiction. Thatsächlich wird dafür 
Vertretung erfordert, ähnlich wie im Privatrecht für den nicht handlungsfähigen Mündel. 
Wie für diesen der Vormund eintritt, so gilt staatsrechtlich als Willenshandlung der 
Gesammtheit diejenige eines in dem bestimmten Fall für sie eintretenden Mannes. […] 
Immer ist die staatliche Willenshandlung die Handlung eines einzelnen Mannes, da das 
Wollen und Handeln an sich untheilbar ist; Gemeindehandlung durch Majoritätsbeschluss 
ist nach römischer Auffassung ein Widerspruch im Beisatz.”130  

 
Hier lag voor Mommsen een principieel onderscheid tussen de Romeinse staat en de 
moderne constitutionele staat, waarin het de volksvertegenwoordiging was die de wil van 
de burgerij tot uitdrukking bracht. Dit onderscheid ligt ook ten grondslag aan het 
interpretatieve kader van de Römische Geschichte, waar Mommsen verschillende malen 
benadrukt “daß der große Grundgedanke des heutigen republikanisch-konstitutionellen 
Staates: die Volkssouveränität auszudrücken durch eine Repräsentantenversammlung, 
dieser Gedanke, ohne den der freie Staat ein Unding wäre, ganz und vollkommen modern 
ist.”131 Het ging Mommsen zowel in het Staatsrecht als in de Römische Geschichte om de 
specifiek römische Auffassung van het vertegenwoordigingsprincipe.  

Het principaat 
 
Mommsens interpretatie van het principaat heeft bij commentatoren veel verwarring 
gesticht. Enerzijds interpreteerde Mommsen het principaat als het “herstel van de 
monarchie”, anderzijds viel het principaat nog in de staatsrechtelijke categorie van de 
magistratuur, waarbij nu “der Wille des höchsten Beamten [de princeps] gefasst wird als 

                                                 
129 RG. I, 94; vgl. StR. III/1, 358-59: “Die Bürgerschaft entscheidet mit souveräner Macht; es liegt im 
Wesen der Institution, dass sie nicht bloss den zu Unrecht verurtheilten Bürger freizusprechen hat, sondern 
auch den zu Recht verurtheilten begnadigen kann. […] Der römische Bürger, der den schuldigen Mann 
freispricht, thut nur, was im monarchischen Staat der König, wenn er Gnade übt…” Dezelfde gedachte van 
de vroeg-Romeinse staat als een “omgekeerde constitutionele monarchie” is met betrekking tot de 
oorspronkelijke positie van de comitia nog in Abriss, 256 te vinden: “wie es denn dafür charakteristisch ist, 
dass Ablehnung eines an die Comitien gebrachten Antrags ungefähr so selten ist wie heutzutage im 
constitutionellen Staat die Weigerung des Monarchen das beschlossene Gesetz zu vollziehen.” 
130 Abriss, 63; mijn cursivering; vgl. StR. II/1, 23: “Wie die Magistratur in gewissem Sinne angesehen 
werden kann als der Vormund der unmittelbaren Willensausdruck nicht fähigen Gemeinde…” 
131 RG. III, 242; vgl. bijv. ook I, 330; II, 367 (citaat onder blz. 131). 
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der rechte Ausdruck des Willens der Gemeinde” (StR. III/1, 302). In deze formulering 
rust het principaat als magistratuur nog op het principe van de volkssouvereiniteit en de 
hiermee verbonden vertegenwoordiging van de burgerij door de magistraat.132 Het is met 
deze constructie dat Mommsen het principaat in zijn Romeins-staatsrechtelijke systeem 
integreerde. Tegelijkertijd echter verbond hij het souvereiniteitsbegrip voor de keizertijd 
met het bestaan van de senaat als een vertegenwoordigend lichaam. “Das leitende Princip 
der neuen Ordnung” was volgens Mommsen “die Uebertragung der 
Gemeindesouveränetät von der Bürgerschaft auf die repräsentative Versammlung”, dat 
wil zeggen de senaat.133 Tegelijkertijd echter was er nu sprake van een “Theilung der 
Souveränetät zwischen dem Senat und dem Principat” (StR. II/1, 107) en zelfs van “den 
beiden concurrirenden souveränen Gewalten, dem Princeps und dem Senat” (StR. II/2, 
926), zoals in het geval van de wetgeving.134 Het souvereiniteitsprincipe is in deze 
formuleringen functioneel verdeeld over de ‘dragers’ van de tot dan toe bij de burgerij 
gelegen en door haar via vertegenwoordiging of direct in de comitia uitgeoefende 
souvereiniteitsrechten. De senaat had sinds 14 n.C. het recht de magistraten te kiezen en 
trad tevens op als hoogste gerechtshof – functies die tot dan toe geheel of ten dele 
uitgeoefend waren door de volksvergadering. De wetgeving was verdeeld over keizer en 
senaat. De princeps kreeg primair de functie van “opperste veldheer” van de staat 
toebedeeld; hier had staatsrechtelijk het imperium-begrip nu zijn belichaming gevonden, 
terwijl het militaire oppercommando politiek gezien de basis vormde van de keizerlijke 
macht.135  

Deze formele scheiding van bevoegdheden had volgens Mommsen geleid tot een 
formele deling van de macht tussen keizer en senaat, een deling die hij nu, omdat de 
comitia na 14 n.C. geen wezenlijke rol meer speelden, begripsmatig opvatte als een 
deling van de souvereiniteit. Dit is de basis van Mommsens definitie van het principaat 
als Dyarchie: 
 

“Immer aber ist die Machtstellung des neuen Princeps so beschaffen, dass die neue 
Ordnung staatsrechtlich keineswegs als Monarchie, auch nicht als beschränkte, 
bezeichnet werden darf. Die Bezeichnung als Dyarchie, das heisst als eine zwischen dem 
Senat einer- und dem Princeps als dem Vertrauensmann der Gemeinde andrerseits ein für 
allemal getheilte Herrschaft, würde das Wesen dieser merkwürdigen Institution 
zutreffender ausdrücken.”136  

                                                 
132 Vgl. StR. II/2, 749: “Wie die frühere Republik, so ruht auch der Principat auf der Volkssouveränetät. 
Alle Gewalten im Staate üben nicht eigenes Recht aus, sondern stellvertretend dasjenige des Volkes, und 
der Princeps ist nichts als ein Beamter mehr, und zwar ein Beamter nicht mit einer Machtfülle, die ihn über 
die Verfassung stellte, sondern mit einer in die verfassungsmässigen Ordnungen eingefügten und fest 
umschriebenen Competenz. Also liegt es im Wesen des Principats, dass der Princeps als der erste der 
Bürger durch die Gesetze des Staates ebenso gebunden ist wie jeder andere auch.” Dit was ook de 
staatsrechtelijke fictie van de Romeinse juristen in de keizertijd: Potter, Roman Empire, 39. 
133 StR. III/2,1238; vgl. ibid. 864, 1225, 1252 e.v. 
134 Vgl. hiervoor de formuleringen StR. II/2, 959-60, 975, 979. 
135 Bijv. StR. II/2, 848: “Dass in dem gesammten Reiche sämmtliche Truppen, ohne Unterschied ihres 
Standquartiers und ihrer sonstigen Stellung, dem Princeps den Feldherrneid leisten und ihm als ihrem 
rechten Oberfeldherrn gehorchen, ist das eigentliche Fundament des Principats…” Behne, Heinrich Siber, 
246 e.v. 
136 StR. II/2, 748; vgl. StR. II/2, 937: “Das Princip dieser Verfassung ist die Dyarchie, die Theilung des 
Regiments zwischen dem Kaiser einer- und dem Senat andererseits…” 



 104 

 
Deze interpretatie wordt in de moderne oudhistorische literatuur vrijwel niet meer 
verdedigd en het is in dat verband wellicht zinvol er nog eens op te wijzen dat Mommsen 
steeds nadrukkelijk gesteld heeft dat er van een werkelijk gelijkberechtigde positie van de 
senaat geen sprake was.137 Het principaat was in feite “eine durch die rechtlich 
permanente Revolution temperirte Autokratie”, maar, zo vervolgde Mommsen: “Man 
wird nicht erwarten diesen schroffen Satz in der zahmen uns erhaltenen Litteratur 
niedergelegt zu finden; aber gelebt hat er in den Gemüthern, und wenn nicht Bücher, so 
ist Geschichte damit gemacht worden.” (StR. II/2, 1133) Maar ook hier ging het hem 
weer om het ‘wezen’ van de staatsrechtelijke orde die in het ‘systeem’ van het staatsrecht 
tot uitdrukking zou komen. De historische ontwikkeling vanuit de compromisformules 
van Augustus wordt verschillende malen aangeduid, maar vervolgens als niet passend in 
het Staatsrecht genegeerd: “die allmähliche Aufkündigung des Compromisses, auf dem 
die augustische Dyarchie beruht, die Versuche einerseits ein absolutes Senatsregiment 
herbeizuführen, bei dem der Princeps nichts sein soll als dessen Werkzeug, andrerseits 
mit Beseitigung des Senats die Monarchie durchzuführen, in ihrem vollen Umfang und 
mit all ihren Krisen und Kämpfen darzustellen gehören dem Historiker.”138  

Mommsen had in zijn bespreking van de vroeg-Romeinse monarchale 
staatsrechtelijke orde er steeds nadrukkelijk op gewezen dat de koning slechts 
vertegenwoordiger van de populus was, en dat, hoewel hij een veel sterkere machtspositie 
had dan de burgerij, de populus uiteindelijk souverein was. In het principaat kende de 
burgerij in Mommsens systematiek twee vertegenwoordigers: de princeps als magistraat 
en de senaat als vertegenwoordigend lichaam. De tweede koos sinds 14 n.C. de 
magistraten en vulde daarmee zichzelf aan; omdat de “souvereine comitia” hierbij geen 
rol meer speelden kon hij nu functioneel als souverein gelden. Anders ligt het bij de 
tweede vertegenwoordiger van de burgerij, de princeps. De door Augustus gevestigde 
monarchie was niet erfelijk. Daarom bleef de keizerkeuze gebonden aan de traditie van 
de republikeinse magistraatsverkiezingen door de populus; dat wil zeggen dat de 
keizerlijke macht gebaseerd was op de volkssouvereiniteit:  

 
“nach den Ordnungen dieser Zeit erfolgen beide [die Kaiserwahl und die 
Kaiserabsetzung] in legitimer Weise durch den unmittelbaren und unwiderstehlichen 
Ausdruck der öffentlichen Meinung und ist die Entstehung wie die Fortdauer der Gewalt 

                                                 
137 Vgl. bijv. zijn instemmende verwijzing naar Strabo (StR. II/2, 746 n.2) en naar Tacitus, annales 1.2 en 
11.5 (StR. II/2, 748); vgl. ook J. Linderski, ‘Mommsen and Syme’, 50 e.v. 
138 StR. II/2, 748-49; aanduidingen van de historische ontwikkeling van het Principaat zijn veelvuldig te 
vinden in StR. II/2. Terwijl hij enerzijds het principaat retorisch aan de traditionele staatsrechtelijke orde 
bond en het onderscheid met de monarchie benadrukte (bijv. StR. II/2, 911), zag hij tegelijkertijd een 
“Weiterbildung des Principats zur Monarchie” (ibid. 968). Tiberius was voor hem de “Vollender der 
Monarchie” (ibid. 883, vgl. ibid. 864, 1145 en passim), maar ook latere keizers werden met deze 
“Weiterbildung” in verband gebracht: het moment dat Domitianus de censorische bevoegdheid op zich nam 
de senaat op willekeurige wijze aan te vullen betekent voor Mommsen de “Aufhebung der augustischen 
Verfassung” (944); de aanstelling van curatores rerum publicarum onder Trajanus is voor hem “auch […] 
ein wichtiges Moment in der Ausbildung der Monarchie” (1083-84) en dat geldt ook voor de instelling van 
de stedelijke iuridici voor de rechtspraak onder Hadrianus (1084 e.v.). Met Septimius Severus begon “das 
Uebergangsstadium aus der Dyarchie Augusts in den Absolutismus Diocletians…” (962) Vgl. bijv. ook 752 
en 904. Kritisch over Mommsens analyse als te weinig historisch: Winterling, ‘”Staat”, “Gesellschaft” und 
politische Integration’, 95-96. 
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eines jeden Herrschers von Rechts wegen dadurch bedingt, dass der Volkswille damit 
einverstanden ist und bleibt.” (StR. III/2, 1266-67)  

 
Iedere keizerkeuze werd “als ein Act des schlechthin souveränen Volkswillens 
aufgefasst…” (StR. II/2, 788) Het probleem daarbij was dat er geen staatsrechtelijk 
vastgelegde procedure bestond om de ‘volkswil’ vast te stellen, maar in de praktijk waren 
het de soldaten en de senaat die bepaalden wie keizer werd.139  

Mommsen was zich bij deze vaststelling zeer goed bewust van het feit dat de 
senaat in de praktijk eigenlijk geen rol van betekenis meer gespeeld had en dat de keuze 
van het leger steeds de doorslag had gegeven, zodat “der wahrhafte Wille der 
Gesammtheit sich ausweist durch das Recht des Stärkeren.” (StR. II/2, 1133) De 
veelvuldige conflicten om de troon en de rol die praetorianen en legioenen daarin hebben 
gespeeld werden door Mommsen geïnterpreteerd in de begripsmatige context van zijn 
staatsrechtelijke constructie en kregen hier betekenis door het concept van de 
volkssouvereiniteit.140 Zoals de annalistische traditie “nichts [ist] als die staatsrechtliche 
Darlegung der politischen Institutionen Roms in chronologischer Folge und historischem 
Gewande…” (RF. I, 223) zo ging het ook in de analyse van het principaat om de 
staatsrechtelijke systematiek die in de vorm van rechtsregels in de verwarrende door 
anekdotes overwoekerde keizergeschiedenis gezocht moest worden:  
 

“Die Uebernahme des Principats in seinem wesentlichen Kern, dem Imperium, ist also, 
wenn nicht ein Act der freien Selbstbestimmung des einzelnen Bürgers, doch ein Act, der 
von Rechts wegen ebenso wohl auf einen Beschluss des Senats gestützt werden konnte 
wie auf den Zuruf irgend welcher Soldaten, so dass in der That jeder bewaffnete Mann 
gleichsam ein Recht hatte wenn nicht sich, doch jeden andern zum Kaiser zu machen.” 
(StR. II/2, 844; mijn cursiveringen)  

 
En ook hier verbond Mommsen de in de verhalende overlevering tot uitdrukking 
komende staatsrechtelijke systematiek met bewuste formuleringen in de bronnen:  
 

“Die merkwürdige Aehnlichkeit dieses Acts mit der Uebernahme des Oberbefehls gegen 
Antonius, wie sie Augustus späterhin zu formuliren gefiel, ‘der Berufung an die Spitze 
des Gemeinwesens kraft des Willens des gesammten Volkes’, ist gewiss nicht zufällig: 
Augustus stellte in jenem Satze gewissermassen das Schema hin, nach dem seine 
Nachfolger antraten, und in dem Zuruf, mit dem Bürger und Soldaten den Auserwählten 
des Volks als ihren Imperator begrüssten, fand dasselbe seinen förmlichen Ausdruck.”141  

 

                                                 
139 StR. III/2, 1267: “Wie dieser Volkswille sich äussert, ist formell nicht festzustellen; die üblichen Träger 
dafür sind einerseits der Senat, andrerseits die Truppen und die Sanction giebt bei der Einsetzung wie bei 
der Absetzung allein der Erfolg. Indess gilt als die zweckmässigste und natürlichste Manifestation des 
Volkswillens die Erklärung des Senats, welche sich in beiden Fällen in republikanischer Form vollzieht: bei 
der Einsetzung in der Aufforderung zur Annahme des Imperatornamens, bei der Absetzung in der Form der 
Erklärung des Kriegsstandes und der Aechtung.” 
140 Flaig, ‘Im Schlepptau der Masse’, 428 e.v.; idem, ‘Volkssouveränität’, 327-28. 
141 StR. II/2, 844 (met verwijzing naar: Mon. Ancyr. 6.13). Mommsen gaf toe dat het bij Augustus’ 
formulering ging om “eine nachträgliche Fiction”, maar: “Nichts desto weniger ist sie für die Gestaltung 
des Principats massgebend geworden…” (StR. I, 697). 
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De conclusie luidt dan ook dat het principaat “die Fortsetzung und die Vollendung der 
römischen Demokratie” was, want: “Diese allmächtige Magistratur ruht auf dem Grunde 
der Volkssouveränetät, aber einer Souveränetät, die wohl in dem Beschluss der 
Reichsvertretung [d.w.z. de senaat] ihren Ausdruck finden kann, nicht minder aber in der 
öffentlichen Meinung des Heerlagers.” (StR. II/2, 844) Hier lag de basis voor de 
negatieve inschatting van de niet op een parlementaire vertegenwoordiging gebaseerde 
democratie: “Der Volkswille erhebt den Princeps, wenn und wann er will, und stürzt ihn, 
wenn und wann er will; die Vollendung der Volkssouveränetät ist zugleich ihre 
Selbstvernichtung.” (StR. II/2, 1133)  

Zodoende construeerde Mommsen in feite een dubbele staatsrechtelijke basis 
voor het principaat. De senaat gold nu ook formeel als vertegenwoordiger van de 
populus. Omdat hij een rol speelde bij de wetgeving en zich zelf, als een representatief 
lichaam van de populus, door verkiezing aanvulde, had hij deel aan de souvereiniteit. 
Inzake wetgeving en bestuur was er zelfs sprake van een met de princeps gedeeld 
bewind: de dyarchie. Tegelijkertijd berustte de staatsrechtelijke positie van de tweede 
vertegenwoordiger van de populus, de princeps, op de volkssouvereiniteit – hetzij 
indirect door verkiezing in de senaat als een de populus vertegenwoordigend lichaam, 
hetzij door het leger dat de plaats innam van de obsoleet geworden comitia. In het tweede 
geval – en Mommsen wist uiteraard dat dit direct of indirect steeds de reële 
machtssituatie was – abstraheerde Mommsen van de historische gebeurtenissen en leidde 
hieruit een staatsrechtelijke regel af. 
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5 De Romeinse democratie en het negentiende-eeuwse 

constitutionalisme  
 
Egon Flaig heeft de these opgesteld dat Mommsen in het Römisches Staatsrecht “eine 
konzentrierte Auseinandersetzung mit Rousseau sowie mit Sieyès und Mably [geführt 
hat], also mit derjenigen politischen Strömung, die im neunzehnten Jahrhundert eine 
direkte Demokratie befürwortete.”142 En inderdaad had Mommsen niet veel vertrouwen 
in de politieke wijsheid van de Romeinse comitia. Dat blijkt al uit het feit dat hij het 
nodig achtte de burgerij in analogie met het privaatrecht als ‘onmondige knaap’ aan te 
duiden die een ‘voogd’ nodig had. In het Römisches Staatsrecht wordt deze analogie 
gebruikt onder het kopje ‘Fehlerhaftigkeit des Volksschlusses’: “der Willensact der 
Gemeinde, dem Irren und Fehlgreifen ebenso ausgesetzt wie der Willensact des 
unmündigen Knaben, bedarf der ‘Mehrung’ und der Bestätigung durch den Rath der 
Alten.”143  

Flaig wijst terecht op de negatieve gevolgen die het ontbreken van een 
representatieve vertegenwoordiging volgens Mommsen in Rome gehad zou hebben. In 
een grote staat, zoals in het door militaire expansie snel groeiende Rome, kon 
volkssouvereiniteit in de vorm van een volksverzameling waar de burgers 
gemeenschappelijk besluiten namen geen sprake zijn van een coherente politiek en 
uiteindelijk slechts leiden tot autocratie. Eén van de hoofdlijnen in de geschiedenis van de 
republiek was voor Mommsen zodoende de constante uitbreiding en pervertering van de 
oorspronkelijke souvereiniteit, niet alleen door de op steeds meer ambten uitgebreide 
verkiezingen, maar ook inzake wetgeving. Deze ontwikkeling werd door hem zeer 
negatief beoordeeld, vooral omdat zij de staatsrechtelijke orde met haar door Mommsen 
positief gewaardeerde sterke uitvoerende macht van de magistratuur zelf ondergroef:  
 

“ohne Zweifel war in Rom wie überall der Begriff der republikanischen Grundrechte, 
welche auch die souveräne Gemeindeversammlung binden sollten, wie theoretisch 
eigentlich unlogisch, so praktisch schwankend. Aber diese unlogischen und 
schwankenden Begriffe haben hier, wie so oft, die Geschichte gemacht…”144  

 
Opmerkelijk is in dit verband dat Mommsen de democratische volkssouvereiniteit in het 
algemeen een zelfdestructief karakter toemeet, “wie denn immer die Demokratie sich 
dadurch vernichtet hat, dass sie die Consequenzen ihres Princips durchführt.”145 De 
monarchie die in de late republiek tot stand kwam was voor Mommsen het uiteindelijke 
resultaat geweest van deze “comitiale Souveränetät”.  

                                                 
142 Flaig, ‘Volkssouveränität’, 329. 
143 StR. III/2, 1038-39; zo ook Abriss 257; toch is hier reeds enige voorzichtigheid te betrachten, want RF. I, 
281 merkt Mommsen n.a.v. deze formulering op: “Gewiß ist ferner die Vorstellung, die bei manchen 
Neueren umgeht, die Bürgerversammlung mit dem willenlosen Kinde auf eine Linie zu stellen keinem 
Römer in den Sinn gekommen.” 
144 StR. I, 15; mijn cursiveringen. 
145 StR. I, 15 noot 1; vergelijk ook de cursiveringen in citaat hierboven; vgl. RA. 290 (1870) waar 
Mommsen het heeft over de “verfassungsmäßigen Absolutismus, den man das römische Kaisertum nennt 
und den in folgerechter Selbstvernichtung die römische Demokratie aus sich entwickelt hat.” Vgl. StR. II/2, 
1133 (cit. boven blz. 106). 
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Daarbij hadden twee elementen een rol gespeeld. In de eerste plaats is dat het door 
Mommsen zeer negatief beoordeelde volkstribunaat (zie onder blz. 162-63) dat reeds in 
de beschrijving van zijn ontstaansgeschiedenis in de Römische Geschichte met de 
monarchie in verband wordt gebracht. De reden, waarom de tyrannis in de oud-Italische 
staten in tegenstelling tot de Griekse wereld zo zeldzaam was, zag Mommsen in het feit, 
“daß die Tyrannis überall die Folge des allgemeinen Stimmrechts ist und daß die Italiker 
länger als die Griechen die nicht grundsässigen Bürger von den 
Gemeindeversammlungen ausschlossen; als Rom hiervon abging, blieb auch die 
Monarchie nicht aus, ja knüpfte eben an an das tribunizische Amt.” (RG. I, 290) Het 
waren in Mommsens ogen de volkstribunen die met hun akkerwetten en ‘demagogie’ in 
de door de bezitloze hoofdstedelijke Pöbel beheerste comitia tributa de weg voor de 
monarchie vrijmaakten. Reeds de akkerwet van Spurius Cassius (hoewel zelf consul) 
wordt met het koningschap in verband gebracht en het is voor Mommsens interpretatie in 
dezen kenmerkend dat hij deze met de latere volkstribuun Tiberius Gracchus in verband 
brengt. En in het Römisches Staatsrecht wordt de tribunicia potestas van de princeps met 
het volkstribunaat van Gaius Gracchus in verband gebracht, zodat deze als de geestelijke 
grondlegger van het principaat verschijnt (StR. II/2, 874). 

De tweede verbinding tussen volkssouvereiniteit en de monarchie wordt gevormd 
door de grote militaire commando’s die in de late republiek aan mensen als Pompeius en 
Caesar waren toegekend en die het deze politici mogelijk hadden gemaakt de op de 
volkssouvereiniteit gebaseerde republikeinse staatsorde omver te werpen.146  Een 
keerpunt was hier de coalitie tussen Pompeius en de ‘democraten’. De door de 
volkstribunen Gabinius en Manilius in de comitia tributa doorgezette lex Gabinia en lex 
Manilia bezorgden Pompeius het commando in respectievelijk de strijd tegen de piraterij 
en tegen Mithradates van Pontus en daarmee, zo meende Mommsen, de feitelijke 
heerschappij in Rome: “Pompeius’ Ausnahmestellung war schon nach dem Gabinischen, 
um wie viel mehr nach dem Manilischen Gesetz mit einer republikanischen 
Staatsordnung unvereinbar. Er war, wie schon damals die Gegner mit gutem Grund 
sagten, durch das Gabinische Gesetz nicht zum Admiral, sondern zum Reichsregenten 
bestellt worden…’.147 Ook hier was de band met het latere principaat makkelijk gelegd, 
omdat dit staatsrechtelijk met het opperbevelhebberschap, het proconsulair imperium 
maius, verbonden was.  

De reden voor deze samenhang van democratie en monarchie zag Mommsen in 
het ontbreken van het parlementair-representatieve systeem in de antieke wereld. Op 
basis van dit manco kon Mommsen de democratische beweging in Rome, die hij verbond 
met de namen van Gaius Gracchus en Julius Caesar, met de monarchie in verband 
brengen en de door Caesar nagestreefde monarchie als “democratisch” bestempelen: 
“Wenn die Ideen der Demokratie und der Monarchie in ihr [Caesars ‘partij’] 
zusammenflossen, so war dies nicht die Folge einer zufällig eingegangenen und zufällig 
                                                 
146 StR. I, 13: “Die souveränen Comitien können allerdings in Betreff der Magistratur beschliessen, was 
ihnen beliebt, und somit sich auch über diejenigen Gesetze hinwegsetzen, welche zum Wesen der 
republikanischen Ordnung gehören, wohin vor allem das consularisch-dictatorische Schema für das 
Oberamt und die Befristungen der Magistratur zu rechnen sind.” Vgl. voor voorbeelden: ibid. I, 58, 100-
101; III/2, 1081 (Caesar), en passim. Vgl. Heuß, ‘Mommsen und die revolutionäre Struktur des römischen 
Kaisertums’, m.n. 82 e.v. 
147 RG. IV, 119; vgl. verder onder blz. 177. 
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lösbaren Koalition, sondern es war im tiefsten Wesen der Demokratie ohne 
Repräsentativverfassung begründet, daß Demokratie wie Monarchie zugleich ihren 
höchsten und letzten Ausdruck in Caesar fanden.” (RG. V, 40) Vanuit dit vermeende 
politieke programma wordt Caesars monarchie dan positief beoordeeld: “Denn diese 
Monarchie war nicht die orientalische Despotie von Gottes Gnaden, sondern die 
Monarchie, wie Gaius Gracchus sie gründen wollte, wie Perikles und Cromwell sie 
gründeten: die Vertretung der Nation durch ihren höchsten und unumschränkten 
Vertrauensmann.” (RG. V, 142) Hierop volgt dan vanaf de tweede editie Mommsens 
befaamde afwijzing van het moderne caesarisme, zoals dat in het contemporaine 
Frankrijk door Napoleon III in navolging van zijn oom vorm had gekregen, door zijn 
verwijzing naar de specifieke omstandigheden van het antieke Rome:  
 

“Caesars Werk war notwendig und heilsam, nicht weil es an sich Segen brachte oder 
auch nur bringen konnte, sondern weil, bei der antiken, auf Sklaventum gebauten, von 
der republikanisch-konstitutionellen Vertretung völlig abgewandten Volksorganisation 
und gegenüber der legitimen, in der Entwicklung eines halben Jahrtausends zum 
oligarchischen Absolutismus herangereiften Stadtverfassung, die absolute 
Militärmonarchie der logisch notwendige Schlußstein und das geringste Übel war.” (RG. 
V, 143-44)  

 
Deze tegenstelling tussen het representatieve systeem en de op een directe democratie 
gebaseerde absolute monarchie maakt deel uit van het politieke denken van het 
negentiende-eeuwse liberalisme. Wanneer de liberalen het principe van de 
volkssouvereiniteit al aanvaardden – Julian Schmidt bijvoorbeeld deed dat expliciet niet – 
verbonden zij het met het principe van de vertegenwoordiging.148 Hoewel Flaig 
Mommsens politieke denken hier op zichzelf correct opvat, is zijn hypothese onjuist en 
misleidend in het geval van diens constructie van het Romeinse staatsrecht. Er is geen 
enkele aanleiding aan te nemen dat Mommsen bij het schrijven van het Römisches 
Staatsrecht bewust reageerde op de politieke filosofie van de genoemde Franse auteurs. 
Ook in de aan historische analogieën zo rijke Römische Geschichte, waaraan in 
hoofdlijnen het zelfde staatsrechtelijke systeem ten grondslag is gelegd, komen de door 
Flaig genoemde namen niet voor. Mommsen kon zijn liberale inspiratie dan ook dichter 
bij huis vinden, namelijk in de Duitse discussie zoals deze met name ten tijde van de 
revolutie van 1848-49 gevoerd was. Als voorbeeld kan een anoniem, waarschijnlijk door 
Julian Schmidt geschreven artikel dienen dat in de zomer van 1848 in Die Grenzboten 
verscheen. Hierin wordt de directe democratie, zoals deze in het antieke Athene had 
bestaan, gecontrasteerd met het representatieve systeem:  
 

“Wenn also diese Demokratie vom reinsten Wasser, die in einem kleinen Freistaat wie 
Athen wohl gemessen war, wo jeder Bürger Zeit genug hatte, in allen 
Staatsangelegenheiten zu Hause zu sein, weil er die eigentliche Arbeit seinen Sklaven 
überließ, in einem Reich von weitem Umfang, verschiedenartiger Bildung und 
Beschäftigung durchgeführt werden sollte, so würde sie zwar recht ergötzliche, aber nicht 
eben heilsame Resultate herausstellen.”149  

 

                                                 
148 Vgl. Flaig, ‘Volkssouveränität’, 333-34. 
149 ††, ‘Neupolitischer Katechismus’, Grenzboten 7 (1848/III) 261-79, aldaar 272. 
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In de stadsgemeenschap van het vroege Rome boden de volksvergaderingen een goede 
mogelijkheid de burgers bij het bestuur te betrekken. In het door de expansie en de 
uitbreiding van de burgerij zich tot een grote staat ontwikkelende Rome werd deze 
bestuursvorm een anachronisme. Het is in dit verband tekenend dat Mommsen in het 
hoofdstuk over de ‘oorspronkelijke constitutie van Rome’ bij zijn ook begripsmatige 
aanscherping in de tweede editie van de Römische Geschichte het woord Staat (bijv. 1e 
ed. I, 157) verving door Gemeinde (I, 257). Het was de directe democratie van de 
republiek geweest die de militaire monarchie van de keizertijd tot gevolg had gehad. Het 
parlementair-representatieve systeem zou een staat voor deze ontwikkeling kunnen 
behoeden, maar Mommsen heeft, voor zover ik zie, nergens deze analogie bewust 
gebruikt. Daarbij moet ook bedacht worden dat na 1848 vrijwel alle Duitse staten, nu 
inclusief Pruisen, in ieder geval op papier een constitutioneel stelsel kenden. De liberalen 
zagen hierin de basis voor een verdere constitutionele, op een volksvertegenwoordiging 
gebaseerde ontwikkeling. Mommsen gebruikte zodoende de vaststelling dat de directe op 
volksvergaderingen gebaseerde democratie tot despotie had geleid in de eerste plaats om 
een specifiek historisch staatsrecht te construeren, niet om met behulp van deze 
constructie een politieke discussie te voeren. Directe verwijzingen naar de ‘democraten’ 
van 1848/49 ontbreken dan ook volkomen, zowel in de Römische Geschichte als in het 
Römisches Staatsrecht. Mommsens liberaal-politieke stellingname in dezen ligt zodoende 
enkel impliciet aan het Römisches Staatsrecht ten grondslag.150 

In een aantal gevallen heeft Mommsen de Romeinse staatsinstellingen wèl 
gekarakteriseerd in analogie met moderne instituties. Zo schreef hij bijvoorbeeld over 
“das Verwerfungsrecht des patrizischen Senats, der gleichsam wie ein Oberhaus jenen 
Komitien in fester Geschlossenheit gegenüberstand…” En het “Geldbewilligungsrecht 
des römischen Senats” in de vroege republiek kon naar zijn mening “in seinen 
Wirkungen mit dem Steuerbewilligungsrecht in den heutigen konstitutionellen 
Monarchien zusammengestellt werden.”151 De functie van de analogie is hier echter 
slechts illustratief. Zij wordt gebruikt om de negentiende-eeuwse lezer de betreffende 
historische verschijnselen te verduidelijken. Dat Mommsen zelf het constitutionele 
onderscheid tussen de besproken Romeinse en de analoge moderne instituties wel 
degelijk maakte blijkt uit zijn formuleringen. De Romeinse senaat functioneerde 
“gleichsam wie ein Oberhaus”, maar was dus geen Hogerhuis. En het budgetrecht kon 
niet als staatsrechtelijke functie van de Romeinse senaat opgevat worden, maar was 
slechts “in seinen Wirkungen” vergelijkbaar met met dat van de hier niet expliciet 
genoemde volksvertegenwoordigingen in de negentiende-eeuwse constitutionele 
monarchieën. Ook in het Römisches Staatsrecht worden analogieën voornamelijk 
gebruikt om verschillen tussen Romeinse en moderne staatsinstellingen te verduidelijken. 
Zo was bijvoorbeeld de senaat, “nach heutiger Ausdrucksweise, weniger ein Parlament 
als eine oberste Verwaltungs- und Regierungsbehörde. Sie greift ein in die gesammte 
magistratische Thätigkeit, so weit sie ausserordentlicher Art ist…”  (StR. III/2, 1034-35) 

                                                 
150 Een systematische vergelijking van liberale en democratische standpunten in dezen geeft: Backes, 
Liberalismus und Demokratie, 118 e.v., 209 e.v., 332 e.v. (met veel sympathie voor de liberalen); vgl. voor 
de leidende theoreticus van de democraten, Julius Fröbel: Koch, Fröbel. 
151 RG. I, 274 en 275; overigens gebruikt ook Rubino, in wiens werk analogieën nog zeldzamer zijn dan in 
Mommsens Römisches Staatsrecht, deze vergelijking: “der Senat trat durch sie gegen die Beamten in 
dasselbe Verhältniß, wie die Stände der neueren Zeit zu der Regierung…” (Untersuchungen, 178). 
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Hij functioneerde dan ook niet als een modern parlement: “Private dagegen konnten, 
abgesehen von dem internationalen Verkehr, sich nicht an den Senat wenden; seine 
Stellung bietet keine Analogie zu dem Recht der heutigen repräsentativen Körper 
Petitionen entgegenzunehmen.”152  

Hierop is één uitzondering te melden. In het hoofdstuk over de ‘Geschäftsordnung 
des Senats’ (StR. III/2, 905-1003) wordt de senaat wel verschillende malen als parlement 
aangeduid (direct: 906, 965). Er is sprake van “parlamentarische Gewohnheiten” (906, 
939), van een “parlamentarischer Geschäftsleitung” (906) en van een “parlamentarischen 
Commission” (1003). Cicero’s klacht over een senaatszitting in 60 v.C. is de 
“Beschwerde eines alten Parlamentariers” (StR. III/2, 987 noot 1, gebaseerd op Cicero’s 
brief aan Atticus 1.19.9). En Mommsen schrijft naar aanleiding van de senatoriale 
gewoontes zelfs over “das parlamentarische Wesen der Römer” (940). Het gaat in dit 
geval niet om de senaat als staatsrechtelijk instituut in relatie tot andere staatsrechtelijke 
instellingen, maar steeds om de procedures van senaatsvergaderingen. Aan de specifieke 
van het moderne parlement fundamenteel verschillende functie van de senaat in de 
staatkundige orde van Rome veranderde dit niets.153  

                                                 
152 StR. III/2, 1175; vgl. bijv. ook ibid. 1139 over de financiële verantwoordelijkheid van de magistraten. 
153 Bleicken, ‘Lex Publica’, 42 wijst er in dit verband terecht op dat het feit dat Mommsen de senaat een 
aantal malen als ‘parlement’ aanduidt “nur illustrative Funktion” heeft. Daarbij is te bedenken dat de 
vergelijking van de senaat met het moderne parlementaire leven in het midden van de negentiende eeuw 
niet ongebruikelijk was; vgl. Kolster, ‘Ueber die parlamentarischen Formen im römischen Senate’, 
Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 9 (1842) kol. 409-38, aldaar kol. 409. In tegenstelling tot  
Mommsen plaatst Kolster zijn artikel, dat verder een zeer geleerd filologisch werk is, in de inleiding 
expliciet in de exemplarische traditie. 



 112 

6 Een oriëntalistisch raamwerk: dominaat en sultanaat 
 
Het principaat maakte voor Mommsen nog onmiskenbaar deel uit van het Romeins-
staatsrechtelijke systeem. De historische scheidslijn lag voor hem in de ondergang van de 
centrale macht in de derde eeuw en de daaropvolgende restauratie van de staatsmacht 
door Diocletianus en Constantijn. Terwijl het principaat nog deel uitmaakte van de 
magistratuur, was dit nieuwe bewind een werkelijke, dat wil zeggen absolute monarchie. 
Zij kwam niet uit de lucht vallen. In band II/2 van het Römisches Staatsrecht, dat het 
principaat als thema heeft, wijst Mommsen herhaaldelijk op de geleidelijke ontwikkeling 
van monarchale vormen  
 

“fast gleichzeitig mit den Anfängen des Principats; und wenn sie auch nicht durchdringt, 
vielmehr, im Grossen und Ganzen betrachtet, officiell abgelehnt wird und darum ihre 
Kennzeichen mehr dem Kaiser von Anderen beigelegt als von ihm selber geführt werden, 
so ist es doch nothwendig auf diese dem Wesen des Principats entgegengesetzte, 
allmählich aber dasselbe unterhöhlende und schliesslich in die eigentliche Monarchie 
überführende Anschauungsform einen Blick zu werfen, theils weil die im Grunde 
arbeitende Gegenströmung für das Verständniss des Principats selbst wesentlich ist, theils 
weil der Gegensatz des Principats und der auf ihn folgenden und aus ihm entwickelten 
Monarchie hier in schärfster Weise hervortritt.” (StR. II/2, 755)  

 
Door zich te concentreren op de ‘rationele’ staatsrechtelijke structuur van het principaat 
kon Mommsen de niet-juridische, religieus-charismatische basis van het keizerschap in 
de vorm van de keizercultus en de aan Augustus en zijn opvolgers verleende eerbewijzen 
negeren of met de verdere ontwikkeling met het dominaat verbinden.154 Conform de door 
Jhering expliciet geformuleerde, maar ook door Mommsen geaccepteerde en gebruikte 
periodiseringsstrategie worden in het principaat zichtbare ontwikkelingen slechts als 
“tegenstroming” geduid en pas systematisch verbonden met de volgende periode: het 
dominaat. 

In het Römisches Staatsrecht heeft Mommsen deze laatste fase niet systematisch 
behandeld, omdat het niet in de op het principe van de magistratuur opgebouwde 
systematiek paste. In de Abriss heeft hij wel een korte systematische karakteristiek van de 
‘Staatsordnung seit Diocletian’ gegeven (blz. 275 e.v.), maar het is in zijn omschrijving 
van het principaat dat hij de fundamentele tegenstelling definieerde. Hier onderscheidt hij 
drie mogelijke constructies van de monarchie, waarbij hij voor het principaat een 
specifieke met zijn opvatting van de magistratuur conforme categorie formuleert:  
 

“wenigstens ist von den drei überhaupt möglichen Constructionen der Monarchie, der 
Auffassung des Monarchen als des höchsten Vertreters der souveränen Staatsgemeinde, 
der Auffassung desselben als des Gottes auf Erden und derjenigen als des Herrn und 
Eigenthümers der reichsangehörigen Personen und Sachen dem augustischen Principat 
die erste wesentlich homogen, wenn gleich der einigermassen hybriden von 
gegensätzlichen Tendenzen beherrschten Institution weder der Monarch-Gott noch der 
Monarch-Herr schlechthin fehlen.” (Abriss, 149) 

 
                                                 
154 Vgl. Alföldi, ‘Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniells’, 5. 
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De beide laatste elementen, die het karakter van de ‘ware’ monarchie bepalen, werden 
bepalend voor het dominaat. Deze tegenstelling tussen principaat en dominaat wordt 
vervolgens, en dat is essentieel, teruggevoerd tot de tegenstelling tussen “occident” en 
“oriënt”:  
 

“Aber durchgeführt worden ist in demselben weder jene noch diese Anschauung; 
vielmehr liegt hier die Scheide des augustischen auf dem occidentalischen Gedankenkreis 
ruhenden Principats von der diocletianisch-constantinischen Monarchie des Ostens, in 
welcher, namentlich seit der Einfluss der christlichen Religion dem Monarchen-Gott 
hindernd in den Weg trat, der Monarch-Herr logisch und praktisch zu voller 
Entwickelung gelangte.” (Abriss, 149)  

 
Dit was geen nieuw inzicht in 1893, maar een visie die constitutief is voor Mommsens 
hele constructie van het Romeinse staatsrecht – in  het Römisches Staatsrecht wees hij al 
kort op de vestiging van “die griechisch-orientalische Monarchie” door Diocletianus 
(StR. III/2, 1254) – èn van de Römische Geschichte. 

De Romeinse geschiedenis werd door Mommsen met behulp van het paradigma 
van het negentiende-eeuwse “oriëntalisme” in een grotere continuïteit ingebed, die haar 
met de moderne Duitse en Europese geschiedenis verbond. Met dit begrip ‘oriëntalisme’ 
heeft Edward Said onder andere de in de westerse wereld overheersende ideologie 
aangeduid die uitging van een fundamentele tegenstelling tussen ‘het westen’ en ‘het 
oosten’, tussen ‘occident’ en ‘oriënt’, een tegenstelling die vastgelegd was in 
stereotypische beelden van de oriënt.155 De beide andere, maar wel hieraan gerelateerde 
hoofdbetekenissen die Said het begrip ‘oriëntalisme’ gegeven heeft – het corpus van al 
dan niet professioneel-wetenschappelijke beschrijvingen van (delen van) de oriëntaalse 
wereld en het institutionele raamwerk waarbinnen deze beschrijvingen een politieke rol 
konden spelen in de kolonisatie van de niet-westerse wereld door Europa en later ook de 
Verenigde Staten – zullen voor de volgende analyse van minder belang zijn. 
‘Oriëntalisme’ als ideologie, als een manier om de Europese of westerse identiteit, of 
eventueel de identiteit van afzonderlijke westerse landen, te kunnen representeren is 
echter van groot belang voor een goed begrip van Mommsens Römische Geschichte. 

De basis voor het onderscheid tussen oost en west wordt gevormd door de 
vermeende karaktertrekken die kenmerkend zouden zijn voor de verschillende 
nationaliteiten. De oriëntalen waren slap (IV, 149) en verwekelijkt (RG. VII, 90; 151-52), 
wreed (RG. VII, 87) en dierlijk (III, 305). Wanneer de joden en de Karthagers ter sprake 
komen, is er van specifieke ‘semitische’ karaktertrekken sprake, maar deze worden elders 
steeds weer met de oriënt verbonden. Tekenend is de onoverkomelijk geachte “nationale 
afkeer” die oriëntalen en occidentalen van elkaar zouden hebben (RG. II, 9 en 125). Haat 
en fanatisme werden als typerende karaktereigenschappen van de semieten opgevat, en 

                                                 
155 Said, Orientalism; vgl. Kabbani, Europese mythen. Specifiek voor de oude geschiedenis: Hauser, 
‘Orientalismus’; vgl. voor de gangbare negentiende-eeuwse opvattingen in Duitsland m.b.t. de oriënt: 
Ammann, Östliche Spiegel; oriëntalistische elementen in de Duitse literatuur vanaf de Middeleeuwen: 
Kontje, German orientalisms. 
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waren ook terug te vinden bij de positief beoordeelde Hannibal: “freilich haßte er, wie 
nur orientalische Naturen zu hassen verstehen…”156 

De opvatting van het Romeinse staatsrecht als deel van een occidentaalse politiek-
staatkundige traditie maakt niet alleen de weg vrij voor een zinvolle vergelijking met de 
moderne Duitse en Europese staten, maar geeft ook een raamwerk voor de Römische 
Geschichte. Dat geldt dan natuurlijk in de eerste plaats voor de staatkundige ontwikkeling 
van Rome en specifiek voor Caesars monarchie: “Denn diese Monarchie war nicht die 
orientalische Despotie von Gottes Gnaden, sondern die Monarchie, wie Gaius Gracchus 
sie gründen wollte, wie Perikles und Cromwell sie gründeten: die Vertretung der Nation 
durch ihren höchsten und unumschränkten Vertrauensmann.”157  

Daartegenover stond het concept van de “oriëntaalse despoot”, de “sultan”.158 
Deze wordt in de gangbare voorstelling bekleed met een absolute macht die hij volstrekt 
willekeurig uitoefent. Zijn onderdanen en vooral ook de vrouwen in zijn harem zijn als 
slaven aan hem onderworpen. Zijn leven wordt gekenmerkt door een exuberante luxe die 
ostentatief tentoongespreid wordt. Mommsen vond de ‘sultan’ met name gepersonifieerd 
in Mithradates VI van Pontus, wiens portret is geschilderd in kleuren ontleend aan alle 
mogelijke oriëntalistische clichés. De bronnen over Mithradates’ leven worden door 
Mommsen, ondanks de voor de oriënt typerend geachte sagevorming, betrouwbaar 
geacht.159 Hoewel Mommsen de hellenistische invloed op de koning onderkende, was 
Mithradates voor hem “durchaus ein Orientale gemeinen Schlags, roh, voll sinnlichster 
Begehrlichkeit, abergläubisch, grausam, treu- und rücksichtslos, aber so kräftig 
organisiert, so gewaltig physisch begabt, daß sein trotziges Umsichschlagen, sein 
unverwüstlicher Wiederstandsmut häufig wie Talent, zuweilen sogar wie Genie 
aussieht.” (RG. III, 280) Ook zijn heerschappij wordt als “typisch oriëntaals” 
gepresenteerd: “Im Orient, wo das Verhältnis des Herrschers und der Beherrschten mehr 
den Charakter des Natur- als des sittlichen Gesetzes trägt, ist der Untertan hündisch treu 
und hündisch falsch, der Herrscher grausam und mißtrauisch. In beiden ist Mithradates 
kaum übertroffen worden. […] Was Mithradates in der Tat auszeichnet unter der großen 
Anzahl gleichartiger Sultane, ist seine grenzenlose Rührigkeit.” (RG. III, 278-79) Deze 
“Rührigkeit” kwam onder andere daarin tot uitdrukking, dat Mithradates “in ganz 
orientalischer Weise, bemüht [war], sein Reich, das schon nicht klein war, […] nach allen 
Seiten hin zu erweitern…” (RG. III, 282) 

De strijd die de Romeinen verschillende malen met deze oriëntaalse veroveraar 
hadden te voeren wordt door Mommsen in de continuïteit van de antieke zowel als van de 
                                                 
156 RG. II, 95; vgl. III, 34 en 35; IV, 157; VII, 242; vgl. IV, 136 over Mithradates van Pontus, zonder deze 
hier expliciet als “oriëntaals” te karakteriseren. ‘Fanatisme’ behoorde tot de steeds terugkerende algemene 
oordelen over de oriënt: Ammann, Östliche Spiegel, 26. 
157 RG. V, 142; vgl. verder boven blz. 109. 
158 Ammann, Östliche Spiegel, m.n. 26-27 en 72 e.v.; Grossrichard, The Sultan’s court; Koebner, ‘Despot 
and despotism’; Stuurman, Staatsvorming, 192 e.v.; Venturi, ‘Oriental despotism’. 
159 RG. III, 278: “Wenngleich unsere Berichte über ihn im wesentlichen auf schriftliche Aufzeichnungen 
der Zeitgenossen zurückgehen, so hat nichtsdestoweniger die im Orient blitzschnell sich bildende Sage den 
mächtigen König früh geschmückt mit manchen der Züge ihrer Simson und Rustem; aber auch diese 
gehören zum Charakter ebenwie die Wolkenkrone zum Charakter der höchsten Bergspitzen: die 
Grundlinien des Bildes erscheinen in beiden Fällen nur farbiger und phantastischer, nicht getrübt noch 
wesentlich geändert.” Vgl. voor de ontwikkeling van het idee van een ‘sprookjesachtige’ Oriënt in 
samenhang met een in toenemende mate negatief beeld van deze zelfde Oriënt vanaf de late Middeleeuwen: 
Fisch, ‘Der märchenhafte Orient’.  
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hierop volgende middeleeuwse en moderne geschiedenis geplaatst, een geschiedenis die 
mede bepaald werd door de continuïteit van het conflict tussen oriënt en occident:  
 

“Indes wie man immer über die Individualität des Königs urteilen möge, seine 
geschichtliche Stellung bleibt in hohem Grade bedeutsam. Die Mithradatischen Kriege 
sind zugleich die letzte Regung der politischen Opposition von Hellas gegen Rom und 
der Anfang einer auf sehr verschiedenen und weit tieferen Gegensätzen beruhenden 
Auflehnung gegen die römische Suprematie, der nationalen Reaktion der Asiaten gegen 
die Okzidentalen. Wie Mithradates selbst so war auch sein Reich ein orientalisches, die 
Polygamie und das Haremwesen herrschend am Hofe und überhaupt unter den 
Vornehmen, die Religion der Landesbewohner wie die offizielle des Hofes vorwiegend 
der alte Nationalkult; der Hellenismus daselbst war wenig verschieden von dem 
Hellenismus der armenischen Tigraniden und der Arsakiden des Partherreichs. Es 
mochten die kleinasiatischen Griechen einen kurzen Augenblick für ihre politischen 
Träume an diesem König einen Halt zu finden meinen; in der Tat ward in seinen 
Schlachten um ganz andere Dinge gestritten, als worüber auf den Feldern von Magnesia 
und Pydna die Entscheidung fiel. Es war nach langer Waffenruhe ein neuer Gang in dem 
ungeheuren Zweikampf des Westens und des Ostens, welcher von den Kämpfen bei 
Marathon auf die heutige Generation sich vererbt hat und vielleicht seine Zukunft ebenso 
nach Jahrtausenden zählen mag wie seine Vergangenheit.”160 

 
Mommsen brengt hier de gehelleniseerde koning van Pontus, die optrad als voorvechter 
van de Grieken, weliswaar met de politieke oppositie in Griekenland tegen Rome in 
verband, maar interpreteert zijn optreden vervolgens volledig in een oriëntalistisch kader, 
waarbij het overigens opvalt dat Mommsen ook de hellenistische staten en hun cultuur 
daar, waar hij deze negatief beoordeelt, tot de oriënt rekent.161 De expansieve sultan 
wordt vervolgens evenals zijn medestrijders en medekoningen als Tigranes van Armenië 
systematisch in verband gebracht met de grote expansieve rijken van Voor-Azië: Assyrië 
en Perzië.162 Zo wijdt hij bijvoorbeeld de eerste nederlaag die Mithradates ondanks een 
                                                 
160 RG. III, 280-81; polygamie werd als karakteristiek element van de ‘oriëntaalse despotie’ en daarmee van 
de oriënt als geheel opgevat: Ammann, Östliche Spiegel, 27. Het thema is ook in de antieke literatuur aan te 
treffen; vgl. voor Rome: Isaac, Racism, 376. 
161 Bijv. RG. II, 337 waar de “nach Rom übersiedelnden Hellenen und Orientalen” op één lijn gesteld en 
hun beider “nationale Servilität” als “unvertilgbar” veroordeeld worden. Syriërs en Aziatische Grieken 
golden in de Romeinse literatuur als van nature slaafs; vgl. Isaac, Racism, 338, en ibid. hoofdstuk 2 voor 
het ontstaan van het topos in het klassieke Athene. 
162 Ook de expansieve politiek van Tigranes van Armenië wordt in het kader van een continue strijd tussen 
oost en west geïnterpreteerd: “Die Zeit der Könige von Ninive, der Salmanassar und Sanherib, schien sich 
zu erneuern: wieder lastete der orientalische Despotismus schwer auf der handeltreibenden Bevölkerung 
der syrischen Küste, wie einst auf Tyros und Sidon; wieder warfen binnenländische Großstaaten sich auf 
die Landschaften am Mittelmeer; wieder standen asiatische Heere von angeblich einer halben Million 
Streiter an den kilikischen und syrischen Küsten.” (RG. IV, 54) Zoals in de tijd van de Assyrische expansie 
werden ook nu overwonnen volken uit de grensgebieden gedeporteerd naar de nieuwe residentie, een 
voorbeeld van de “Riesenstädten, wie sie in den Euphratlandschaften bei jedem Wechsel des 
Oberkönigtums auf das Machtwort des neuen Großsultans aus der Erde springen.” (ibid. 54) Tigranokerta 
werd zodoende “eine Stadt wie Ninive und Babylon, mit Mauern von fünfzig Ellen Höhe und den zum 
Sultanismus nun einmal mitgehörigen Palast-, Garten- und Parkanlagen. Auch sonst verleugnete der neue 
Großkönig sich nicht: wie in der ewigen Kindheit des Ostens überhaupt die kindlichen Vorstellungen von 
den Königen mit wirklichen Kronen auf dem Haupte niemals verschwunden sind, so erschien auch 
Tigranes, wo er öffentlich sich zeigte, in Pracht und Tracht eines Nachfolgers des Dareios und Xerxes…” 
(ibid. 54-55). 
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veel groter en sterker leger tegen Sulla leed (86 v.C.) aan de “oriëntaalse” manier van 
oorlog voeren: “wie einst unter Dareios und Antiochos, so stürzten auch jetzt die Massen 
der Orientalen, wie geängstigte Tiere in die Feuersbrunst, sich rasch und blindlings in den 
Kampf…” (RG. III, 305) De “oriëntalen” worden gepresenteerd als natuurwezens, 
vergeleken met “angstige dieren”, die niet naar goede raad willen luisteren en niet willen 
wachten op de voor Rome noodzakelijke rampzalige gevolgen van de burgeroorlog. 

Tegenover het in Mithradates verpersoonlijkte sultanisme stond voor Mommsen 
de in Griekenland en vooral in Rome tot stand gebrachte vrijheid in de vorm van een 
burgerlijk zelfbestuur of een hiermee conceptmatig verbonden monarchie-als-
magistratuur, zoals nagestreefd door Gaius Gracchus en Caesar. Een speciaal geval vormt 
Attalos van Pergamon die in tegenstelling tot andere hellenistische monarchen door 
Mommsen gekarakteriseerd wordt als burgerkoning:  
 

“Indes trotz des Hofglanzes und des Königstitels behielt das pergamenische 
Gemeinwesen immer etwas vom städtischen Charakter, wie es denn auch in seiner Politik 
gewöhnlich mit den Freistädten zusammenging. Attalos selbst, der Lorenzo de’Medici 
des Altertums, blieb sein lebelang ein reicher Bürgersmann, und das Familienleben der 
Attaliden, aus deren Hause ungeachtet des Königstitels die Eintracht und Innigkeit nicht 
gewichen war, stach sehr ab gegen die wüste Schandwirtschaft der adligeren Dynastien.” 
(RG. II, 216)  

 
Het negentiende-eeuwse liberale ideaal van het burgerkoningschap wordt hier op de 
Attaliden geprojecteerd.163 Hun levensstijl was burgerlijk, niet adellijk, en Eintracht en 
Innigkeit worden gedacht in tegenstelling tot het familieleven van bijvoorbeeld 
Mithradates VI.164 Deze tegenstelling wordt nog eens onderstreept in Mommsens 
karakteristiek van de laatste Attalide, Attalos III Philometor. Met zijn troonsbestijging  
 

“trat an die Stelle des friedlichen und mäßigen Bürgerkönigtums ein asiatisches 
Sultanregiment, unter dem es zum Beispiel vorkam, daß der König, um des unbequemen 
Rats seiner väterlichen Freunde sich zu entledigen, sie im Palast versammeln und erst sie, 
sodann ihre Frauen und Kinder von seinen Lanzknechten niedermachen ließ; nebenher 
schrieb er Bücher über den Gartenbau, zog Giftkräuter und bossierte in Wachs, bis ein 
plötzlicher Tod ihn abrief.” (RG. III, 61)  

 
Typerend voor het burgerkoningschap van de eerdere Attaliden was hun burgerlijke 
familieleven; typerend ook hun cultuurpolitiek en het hiervoor nodige vreedzame bewind. 
Dit laatste was – het zij nogmaals benadrukt – geenszins uitdrukking van een 
pacifistische instelling; het Attalidische Pergamon was vooral groot geworden door zijn 
strijd tegen de opdringende Kelten. Maar opnieuw gold hier dat de op de verdediging van 
de nationale staat of de uitbreiding van de cultuurstaat gerichte oorlog de vrede diende te 
garanderen of te brengen die de basis zou zijn voor de burgerlijke maatschappij en 
culturele bloei, kortom van de beschaving.  
 

                                                 
163 Vgl. voor het negentiende-eeuwse ideaal van de burgerkoning: Dollinger, ‘Das Leitbild des 
Bürgerkönigtums’. 
164 RG. III, 280-81 (citaat boven blz. 115); harem en maîtresses ook ibid. 278. 
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De antieke geschiedenis in de context van de strijd tussen ‘occident’ en 
‘oriënt’ 
 
Het overwicht dat de Griekse wereld op Azië had verkregen was gevestigd in de vijfde 
eeuw, nadat de Grieken een Perzische overheersing in het oosten hadden afgewend.165 In 
deze zelfde periode speelden in Italië de strijd tussen Grieken en Karthagers om Sicilië, 
tussen Grieken en Etrusken om de hegemonie in de Italische wateren en een reeks 
conflicten tussen Rome en de Etrusken. In Mommsens interpretatie van deze 
gebeurtenissen speelt de vermeende Grieks-Italische stamverwantschap een centrale rol: 
“Allein die Unterjochung, womit die Koalition der etruskischen und karthagischen 
Nation die Griechen wie die Italiker bedroht, ward glücklich abgewendet durch das 
Zusammenhalten der durch Stammverwandtschaft wie durch die gemeinsame Gefahr 
aufeinander angewiesenen Völker.” (RG. I, 335) Nadat de met de overwinning van Lars 
Porsena op Rome begonnen Etruskische invasie van Latium gestopt was, “ward die 
hellenische Nation zu einem noch umfassenderen und noch entscheidenderen Kampf 
gegen die Barbaren des Westens wie des Ostens genötigt.” (I, 335) De Perzische 
Oorlogen worden nu nadrukkelijk met de strijd in Italië tegen Karthago en de Etrusken in 
verband gebracht:  
 

“Die Stellung der Tyrier zu dem Großkönig führte auch Karthago in die Bahnen der 
persischen Politik – wie denn selbst ein Bündnis zwischen den Karthagern und Xerxes 
glaubwürdig überliefert ist – und mit den Karthagern die Etrusker. Es war eine der 
großartigsten politischen Kombinationen, die gleichzeitig die asiatischen Scharen auf 
Griechenland, die phönikischen auf Sizilien warf, um mit einem Schlag die Freiheit und 
die Zivilisation vom Angesicht der Erde zu vertilgen.” (I, 335)  

 
Bij Salamis en Himera werden respectievelijk de Perzen en de Karthagers verslagen. 
Spoedig volgde nu de val van de Etruskische zeemacht. Ook de strijd van Rome tegen het 
Etruskische Veii wordt, zonder dat daarvoor concrete aanwijzingen te geven zijn, in dit 
kader geïnterpreteerd:  
 

“Es ist nicht auszumachen, inwieweit dieser römisch-etruskische Krieg mit dem 
hellenisch-persischen und dem sizilisch-karthagischen in unmittelbaren Zusammenhange 
stand; aber mögen die Römer die Verbündeten der Sieger von Salamis und von Himera 
gewesen sein oder nicht, die Interessen wie die Folgen trafen jedenfalls zusammen.” (I, 
338)  

 
Het ging bij al deze conflicten om de strijd voor de nationale “vrijheid en beschaving”, 
die hier principieel in de tegenstelling tussen Europa en Azië en alle hiermee in verband 
gebrachte tegenstellingen geduid wordt.  

In het midden van de tweede eeuw v.C. zag Mommsen opnieuw een keerpunt in 
de antieke geschiedenis, nu door de opkomst van een “Reaktion der einheimischen Weise 
und der einheimischen Religion gegen den Hellenismus und die hellenischen Götter” die 
het gevolg was van de religieuze politiek van Antiochos IV Epiphanes, die niet alleen de 

                                                 
165 Vgl voor de negentiende-eeuwse ‘oriëntalistische’ interpretatie van de Perzische Oorlogen: Wiesehöfer, 
‘“Denn es sind welthistorische Siege…”’, m.n. 72-73; voor voorbeelden uit de achttiende en twintigste 
eeuw: Isaac, Racism, 257 e.v. 
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tempel in Jeruzalem onteerde (en zodoende de opstand van de Makkabeeën uitlokte), 
maar ook de tempels van Mithras en Aharamazda.166 In dezelfde tijd kwam het Parthische 
Rijk op, waardoor ook de machtsverhoudingen tussen oost en west verschoven:  
 

“Diese Umwandlung der Völkerverhältnisse im inneren Asien ist der Wendepunkt in der 
Geschichte des Altertums. Auf die Völkerflut, die bisher von Westen nach Osten sich 
ergossen und in dem großen Alexander ihren letzten und höchsten Ausdruck gefunden 
hatte, folgt die Ebbe.” (RG. III, 70)  
 

Deze ontwikkeling wordt door Mommsen zoals gebruikelijk met een brede haal in de 
grote continuïteit van de geschiedenis geplaatst, waar naar zijn mening sprake was van 
een permanent conflict tussen oost en west. Natuurlijk is het de oligarchische senaat van 
deze periode die door zijn weifelende buitenlandse (lees: imperialistische) politiek in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied “jene rückläufige Bewegung ein[leitet], deren letzte 
Ausläufer im Alhambra von Granada und in der Großen Moschee von Konstantinopel 
endigen. […] Die Welt hatte wieder zwei Herren.” (RG. III, 70) Ook in de tijd terug 
construeerde Mommsen een duidelijke continuïteit. Het Parthische Rijk was voor hem het 
“regenerierte Kyrosreich” (RG. III, 69). Deze associatie van het Parthische met het 
Perzische rijk van de Achaemeniden is overigens een in de antieke literatuur 
gebruikelijke.167 Zij wordt bij Mommsen tot een permanent conflict tussen ‘oost’ en 
‘west’ omgeduid waarbinnen een aantal fases te onderscheiden zijn waarbinnen hetzij 
‘het westen’, hetzij ‘het oosten’ de agressieve en opdringende rol vervult. De permanente 
strijd krijgt hierdoor ogenschijnlijk een als ontwikkeling in fases beschrijfbaar historisch 
karakter.  

Mithradates was degene die deze strijd tussen de Grieks-Romeinse en de 
Aziatische machten tot een “nationale” oorlog wist om te vormen, zoals hij tegenover de 
door Lucullus bij Tigranokerta (69 v.C.) verslagen Tigranes bepleitte:  
 

“Aus einem Kabinettskrieg sollte der König [Tigranes] jetzt ein national asiatischer 
werden [sic], die Könige und die Völker Asiens sich vereinigen gegen die übermächtigen 
und übermütigen Okzidentalen. […] Mit größerem Erfolg als an die Könige wandte 
Mithradates sich an die Völker des Ostens. Es hielt nicht schwer, den Krieg darzustellen 
als einen nationalen des Orients gegen den Okzident, denn er war es; gar wohl konnte er 
auch zum Religionskrieg gemacht […] werden…” (IV, 75)  

 
Dat was precies de reden waarom Mommsen in de Pontische koning “eine 
weltgeschichtliche Gestalt” zag:  

                                                 
166 RG. III, 68; opmerkelijk is overigens dat Mommsen Antiochos’ politiek in een Grieks-Romeinse context 
plaatst: “So richtig es auch war, daß sein Reich mehr einem Länderbündel als einem Staate glich und daß 
die Verschiedenheiten der Nationalitäten und der Religionen der Untertanen der Regierung die 
wesentlichsten Hindernisse bereitete, so war doch der Plan, hellenisch-römische Weise und hellenisch-
römischen Kultus überall in seinem Lande einzuführen und seine Völker in politischer wie in religiöser 
Hinsicht auszugleichen unter allen Umständen eine Torheit…” (ibid. 67; mijn cursiveringen) Dit citaat laat 
nog eens zien, hoezeer Mommsen de Griekse en de Romeinse cultuur als een eenheid in contrast tot de 
oriënt zag. 
167 Sonnabend, Fremdenbild und Politik, 280 e.v.; Spawforth, ‘Symbol of unity?’;  vgl. voor de beeldende 
kunst: Schneider, ‘Die Faszination des Feindes’, 110 e.v. 
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“Als der Vorläufer der nationalen Reaktion des Orients gegen die Okzidentalen hat er den 
neuen Kampf des Ostens gegen den Westen eröffnet; und das Gefühl, daß man mit 
seinem Tode nicht am Ende, sondern am Anfang sei, blieb den Besiegten wie den 
Siegern.” (RG. IV, 136)  

 
De volgende grote episode in de geschiedenis van de strijd tussen oost en west is 
Crassus’ nederlaag tegen de Perzen (53 v.C.). De slag bij Carrhae en het verhaal dat het 
afgehakte hoofd van Crassus vervolgens een rol speelde in een opvoering van Euripides’ 
Bakchai aan het Parthische hof worden door Mommsen weer in het grotere perspectief 
geduid:  
 

“Es war seit den Zeiten der Achämeniden der erste ernsthafte Sieg, den die Orientalen 
über den Okzident erfochten; und wohl lag auch darin ein tiefer Sinn, daß zur Feier dieses 
Sieges das schönste Erzeugnis der okzidentalischen Welt, die griechische Tragödie, durch 
ihre herabgekommenen Vertreter in jener grausigen Groteske sich selber parodierte. Das 
römische Bürgertum und der Genius von Hellas fingen gleichzeitig an, sich auf die 
Ketten des Sultanismus zu schicken.” (RG. V, 16) 

 
Opvallend is in deze passage in eerste instantie dat ook de zich in deze periode vormende 
Romeinse monarchie als “sultanisme” wordt geduid; opvallend, omdat Caesars 
monarchie en het hierop volgende principaat door Mommsen staatsrechtelijk in het kader 
van zijn magistratuurthese niet als despotische regimes maar als vertegenwoordiging van 
de burgerij opgevat werden. Hier is echter weer de tegenstelling tussen het 
staatsrechtelijke en het historische perspectief  zichtbaar. Caesar streefde wel naar een 
vrije staatsburgerlijke gemeenschap, maar faalde (en moest ook falen); en hoewel het 
principaat vorm kreeg binnen de kaders van de bestaande magistratuur, ontwikkelde het 
zich langzamerhand tot een “werkelijke monarchie”. Opnieuw is hier dus het 
rechtshistorische periodiseringsprincipe van toepassing: de periode van het ‘sultanisme’ 
kwam pas met de herstructurering van de monarchie door Diocletianus en Constantijn, 
maar de hiertoe leidende ontwikkeling “begon” (“fingen … an”) eerder. In zijn 
bespreking van Caesars monarchie verbindt Mommsen het begrip ‘sultan’ met het begrip 
rex, het Latijnse woord voor koning, maar daarbij gaat het primair om de republikeinse 
anti-monarchale gevoelens bij een groot deel van de burgerij. Vanwege die gevoelens zou 
Caesar besloten hebben, “den mit uraltem Bannfluch behafteten und den Römern seiner 
Zeit mehr noch für die Despoten des Orients als für ihren Numa und Servius geläufigen 
Königsnamen zu vermeiden und das Wesen des Königtums unter dem Imperatorentitel 
sich anzueignen.”168 De republiek was ondertussen “oeroud”, haar constitutie had ‘wortel 
geschoten’, zoals Mommsen elders opmerkte (RG. IV, 193-94; zie onder blz. 140) en er 
was dus in de Romeinse samenleving veel verzet tegen de monarchale regeringsvorm die 
geassocieerd werd met het oriëntaalse ‘sultanisme’.  

Ook in de keizertijd was er sprake van “der die ganze Kaiserzeit ausfüllende 
Kampf des Ostens und des Westens in und um Armenien und Mesopotamien…” (RG. 
VII, 149) Het Parthische Rijk wordt ook hier opgevat als het “regenerierte Perserreich” 

                                                 
168 RG. V, 151; vgl. RG. V, 153 over de aard van Caesars monarchie als uitwerking van het Romeinse 
staatsrecht: “Nur insofern, als diese Caesarischen Komitien dazu dienten, die Volkssouveränität prinzipiell 
festzuhalten und energisch gegen den Sultanismus zu protestieren, waren sie ein wichtiges Moment in dem 
Caesarischen System und mittelbar von praktischer Bedeutung.” 
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(VII, 49) en Mommsen construeert een continuïteit in de vorm waarin de vorstelijke 
heerschappij gekleed wordt tussen de Parthische koning en de negentiende-eeuwse 
Perzische shah (VII, 51). Maar de krachtige, en mede daarom positief gewaardeerde 
keizers – Tiberius, Trajanus, Marcus Aurelius, Septimius Severus – slaagden er in het 
Parthische Rijk min of meer te bedwingen.  

Was de opkomst van het Parthische Rijk voor Mommsen reeds een historisch 
keerpunt in de machtrelatie tussen oost en west, wordt hier nu de betekenis van de nieuwe 
dynastie van de Sassaniden in de derde eeuw in deze zin geïnterpreteerd. Dit was niet 
alleen een dynastieke omwenteling, maar ook  
 

“eine Umwälzung […], welche […] die nationalen und religiösen Elemente zu 
gewaltigem Aufschwung entfesselnd an die Stelle der vom Hellenismus durchdrungenen 
Bastardzivilisation des Partherstaats die Staatsordnung, den Glauben, die Sitte und die 
Fürsten derjenigen Landschaft setzte, welche das alte Perserreich geschaffen hatte und 
seit dessen Übergang an die parthische Dynastie wie die Gräber des Dareios und des 
Xerxes, so auch die Keime der Wiedergeburt des Volkes in sich bewahrte. Es erfolgte die 
Wiederherstellung des von Alexander niedergeworfenen Großkönigtums der Perser durch 
das Eintreten der Dynastie der Sassaniden.” (RG. VII, 117)  

 
Het gevolg was dat nu ook het machtspolitieke conflict tussen oost en west opnieuw 
oplaaide:  
 

“Das Großkönigtum des Ostens fordert endlich sein volles Recht; die Welt gehört nicht 
ferner den Römern allein. Mit der Unterwürfigkeit der Orientalen und der 
Oberherrlichkeit der Okzidentalen ist es vorbei. Dem entsprechend tritt an die Stelle der 
bis dahin immer wieder zum Frieden zurückwendenden Beziehungen zwischen Römern 
und Parthern durch Generationen die erbitterte Fehde.” (VII, 123) 
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7 Samenvatting 
 
Voor Mommsen was de staat een sittliche Macht die gekenmerkt werd door het principe 
van de staatssouvereiniteit. Dat wil zeggen dat de staat een instelling was waarvan het 
bestaan niet afhankelijk was van de personen en instanties die hem bestuurden. 
Omgekeerd dienden de bestuurders zich juist aan de constitutioneel vastgelegde regels te 
houden. De staat moest een rechtsstaat zijn, waarin de burgers niet waren overgeleverd 
aan de willekeur van degenen die de staat regeerden. Dit was in de negentiende eeuw een 
liberale, tegen absolutistisch-monarchale tendenzen gerichte gedachte. Mommsen 
gebruikte dit principe echter ook om de geschiedenis van de Romeinse staat te duiden en 
te beoordelen.  

Het staatsrecht van de Romeinse staat was niet in een juridische vorm 
overgeleverd, maar Mommsen meende de systematiek van het recht wel vanuit de 
staatkundige begrippen van de Romeinen te kunnen reconstrueren. Hij deed dit in zijn 
Römisches Staatsrecht met behulp van de methodologie van de zogenaamde historische 
Rechtsschule.  

Dit staatsrechtelijke systeem vormt de basis van Mommsens historisering van de 
Romeinse geschiedenis. De Romeinse staat werd immers volgens Mommsen in de 
verschillende fases van zijn bestaan gekenmerkt door een aantal basisprincipes, die hem 
fundamenteel deden onderscheiden van de moderne Duitse en Europese staten. De 
voornaamste verschillen zag Mommsen in de lokalisering van de souvereiniteit en in de 
aard van de magistratuur. Niet de koning of de hoogste magistraat was souverein, maar 
de in de volksvergadering bijeenkomende burgerij. Een parlement – een centraal element 
in het negentiende-eeuwse liberale denken over de staat – ontbrak in Rome; ook de senaat 
had staatsrechtelijk niet de functies van het moderne parlement. Centraal in het door 
Mommsen opgestelde Romeins-staatsrechtelijke systeem stond als de handelende factor 
in het staatsbestuur de magistratuur, waartoe hij ook de vroeg-Romeinse rex en de 
princeps van de vroege keizertijd rekende. De magistraat was de onder deelname van de 
burgerij benoemde of gekozen vertegenwoordiger van de populus die verschillende 
functies, met name op het terrein van de oorlogvoering en de rechtspraak, verenigde die 
in het moderne staatkundige leven gescheiden waren of dat volgens de liberale doctrine 
dienden te zijn.  

Samen met de comitia en, anders dan vaak wordt aangenomen, de senaat vormde 
de magistratuur volgens Mommsen een samenhangend bestuurlijk systeem. De drie 
componenten hadden elk volgens duidelijke regels omschreven en van elkaar 
afgebakende bevoegdheden. Dit systeem van checks and balances maakte van het antieke 
Rome een rechtsstaat met een sterke uitvoerende, dat wil zeggen de staatssouvereiniteit 
handhavende macht. 

Van belang is dat dit staatsrechtelijke systeem ook al ten grondslag ligt aan 
Mommsens duiding van de Romeinse geschiedenis in de Römische Geschichte, hoewel 
dit werk anderhalf decennium eerder was verschenen dan de eerste band van het 
Römisches Staatsrecht. Dat is echter niet verwonderlijk, wanneer we bedenken, dat de 
basisprincipes van Mommsens systematiek – en dan met name zijn opvatting van de 
magistratuur – reeds in de oudere historische, staatsrechtelijke en staatsaltertümliche 
literatuur te vinden zijn. Van Joseph Rubino nam Mommsen niet alleen het 
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methodologische uitgangspunt over dat via de staatsrechtelijke instituties en de in de 
annalistische traditie verpakte staatsrechtelijke overlevering betrouwbare kennis van het 
vroege Rome mogelijk was, maar ook de these dat de op zichzelf staande en niet van de 
populus afhankelijke magistratuur aan de basis en in het centrum van het Romeinse 
staatsrecht stond. De continuïteit in het Romeins staatsrechtelijke systeem van de 
koningstijd tot in de derde eeuw n.C. gaat terug op de gedachte van Niebuhr en Puchta 
dat ook de rex en de princeps als magistraten op te vatten zouden zijn. Mommsens 
voornaamste bijdrage was de nadrukkelijke systematisering van de basisprincipes en het 
terugdringen van het historische element in de systematiek zelf. In de Römische 
Geschichte echter liet hij de wisselwerking tussen de continuïteit van deze systematiek en 
de historische ontwikkeling van de concrete constituties zien. Het resultaat dat hiermee 
bereikt werd was een fundamentele historisering van de Romeinse geschiedenis. 

Toch verbond Mommsen de zo gehistoriseerde Romeinse staat weer met de 
moderne Europese staten door beide als ‘occidentaalse’ staatsvormen, gekenmerkt door 
burgerlijk zelfbestuur of een bestuur door middel van representanten, af te zetten tegen de 
‘oriëntaalse’ despotie. En de Grieks-Romeinse geschiedenis kreeg een plaats in de 
continuïteit van de strijd tussen ‘oost’ en ‘west’ die tot in Mommsens eigen tijd zou 
voortduren. Met behulp van de gangbare oriëntalistische clichés kreeg de Romeinse 
geschiedenis zodoende toch weer een actuele betekenis.  
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VI  De Romeinse geschiedenis: 
continuïteit en verandering 

 
 
 
 

1 Inleiding 
 
Met behulp van de staatsrechtelijke systematiek historiseerde Mommsen de Romeinse 
geschiedenis. De politieke geschiedenis van Rome, zoals Mommsen deze in de Römische 
Geschichte schreef, werd in sterke mate bepaald door de continuïteit van het 
staatsrechtelijke systeem. In feite vormden de verschillende constituties van Rome een 
reeks variaties op  het basisthema van de staatsrechtelijke systematiek. Iets soortgelijks 
geldt ook voor andere elementen in de Romeinse geschiedenis.  

Dit hoofdstuk laat zien hoe de Römische Geschichte gestructureerd is met behulp 
van zulke als continuïteiten aangewezen structurerende elementen. Daarbij gaat het, naast 
de staatsrechtelijke systematiek, vooral om de maatschappelijke structuur van Rome en 
de hierin aanwijsbare conflicten. De achterliggende gedachte is het idee dat de 
maatschappelijke structuur evenzeer door het karakter van een volk bepaald wordt als taal 
en cultuur of de staat en de politiek. 

De door Mommsen aangeduide continuïteiten hebben in de Römische Geschichte 
primair een historiserend karakter, dat wil zeggen dat zij door Mommsen als specifieke 
kenmerken van de Romeinse geschiedenis opgevat worden. Dat neemt niet weg dat ook 
in deze gevallen elementen uit het contemporaine liberale denken als achtergrond dienen 
om deze als specifiek Romeins gekarakteriseerde fenomenen te kunnen duiden en te 
kunnen beoordelen. Daarbij gaat het vooral om Mommsens ideaal van de burgerlijke 
samenleving en om zijn visie op het politieke handelen in het algemeen die met een 
contemporain modewoord als Realpolitik gekarakteriseerd kan worden. Hierdoor ontstaat 
in Mommsens vertelling een spanning tussen de historiserende opvatting, die 
kenmerkend is voor zijn wetenschappelijke benadering van het Romeinse verleden, en 
zijn dikwijls radicaal moderniserende vertelling. 
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2 Antieke klassenstrijd: de geschiedenis van Rome als de 
geschiedenis van de verdwijnende Mittelstand 

 
Mommsen ging in de Römische Geschichte uit van het vroeg-liberale ideaal van een 
klassenloze burgergemeenschap op patriarchale basis, waarvan de kern gevormd werd 
door economisch zelfstandige manlijke burgers. Maar dat is niet het hele verhaal. 
Mommsen maakte namelijk over het algemeen begripsmatig een scherp onderscheid 
tussen het staatsburgerschap (Bürgerschaft) en de economisch zelfstandige burgerij 
(Mittelklasse), die door hem wordt onderscheiden van de adel (patriciaat, nobilitas) en de 
Pöbel. Beide groepen vielen weliswaar gedeeltelijk samen, omdat de Mittelklasse de kern 
vormde van de burgerij, maar dekten elkaar niet volledig.  

Het basisprincipe van de Bürgerschaft was de burgerlijke gelijkheid, zowel 
privaat- als staatsrechtelijk.1 Deze burgerlijke gelijkheid zou reeds in de koningstijd 
bestaan hebben.2 Van groot belang was in Mommsens ogen de nivellerende invloed van 
het leger. Hier zag hij bijvoorbeeld de grote betekenis van de legerhervorming van 
Servius Tullius, die er voor zorgde dat burgers en inwoners zonder burgerrecht tot één 
volk versmolten; hier klinkt ook het liberale verlangen door, het staande monarchale 
leger te vervangen door een burgerleger van dienstplichtigen en de officiersambten open 
te stellen voor burgers: “Wer Soldat werden muß, muß auch Offizier werden können, 
solange der Staat nicht faul ist; ohne Frage konnten in Rom jetzt auch Plebejer zu 
Centurionen und Kriegstribunen ernannt werden.”3  

Tegelijkertijd echter identificeerde Mommsen de burgerlijke maatschappij ook 
met de van de staat onafhankelijke samenleving, met de sfeer van de economische 
relaties, zoals gedefinieerd en gereguleerd door het privaatrecht. Hij zag in het vroege 
Rome niet alleen een staatsburgerlijke gemeenschap, maar ook een ontwikkelde en van 
de staat onafhankelijke (zij het door diezelfde staat en zijn publieke macht 
gegarandeerde) economische orde.4 Eén van de meest bekritiseerde thesen van de 
Römische Geschichte was in dit verband dat reeds het vroegste Rome een handelsstad 
was en dat het de handel was die Rome onderscheidde van de overige Latijnse steden.5 
De Romeinse economie werd in Mommsens ogen dan ook gekenmerkt door een 
principiële vrijhandel: 
 
                                                 
1 Bijv. RG. III, 436 waar als “der Grundgedanke des römischen Wesens”, in tegenstelling tot Griekenland,  
“die bürgerliche Gleichheit” wordt gezien. Vgl. RG. V, 134: “die kernige Eigentümlichkeit der römischen 
Nation, die reale bürgerliche Tüchtigkeit”. 
2 Bijv. StR. III/1, 91-92 over de curiae-indeling van het vroegste Rome. Zij kwam tot uitdrukking in de 
kleding die door alle burgers gedragen werd, de toga (ibid. 217-18). 
3 RG. I, 107; vgl. ibid. 106: de herorganisatie van de burgerij diende er toe “um alle Gegensätze 
gentilizischer und lokaler Natur in dem einen und gemeinsamen Gemeindeaufgebot aufzuheben und vor 
allem durch den mächtigen Hebel des nivellierenden Soldatengeistes Insassen und Bürger zu einem Volke 
zu verschmelzen.” 
4 Dit aspect komt in analyses van de Römische Geschichte doorgaans niet aan bod; vgl. bijv. Oehme, Die 
römische Villenwirtschaft, 144 e.v., die zich in haar analyse van Mommsens behandeling van de Romeinse 
maatschappij en economie alleen richt op het politieke aspect van Mommsens ‘burgerij’-begrip. 
5 RG. I, 62-63 (citaat boven blz. 39); RG. I, 136: Rome en Caere de “beiden uralten Mittelpunkten des 
Handels- und Seeverkehrs in Latium und in Etrurien.” Vgl. ibid. 151; vgl. ibid. 186 waar de religieuze 
vormen van de Romeinen met de privaatrechtelijke regeling van de handel vergeleken worden. 
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“Es ist eben Rom eine Handelsstadt gewesen, die, wie sie den Anfang ihrer Bedeutung 
dem internationalen Verkehr verdankte, so auch das Niederlassungsrecht mit großartiger 
Freisinnigkeit jedem Kinde ungleicher Ehe, jedem freigelassenen Knecht, jedem nach 
Rom unter Aufgebung seines Heimatrechts übersiedelnden Fremden gewährt hat.”6 

 
Deze economische basis van de Romeinse geschiedenis had concreet vorm gekregen in 
het Romeinse vermogensrecht.7 Het recht, met name het vermogensrecht, vormde een 
structurerend element van de door de liberalen gewenste burgerlijke samenleving, 
waarvoor de formulering van de Grundrechte van december 1848 door het Paulskirche-
parlement de basis had moeten scheppen. Het werd door Mommsen kenmerkend geacht 
voor een gevorderd beschavingsniveau, namelijk de burgerlijke cultuur. Het was dan ook 
nauw verbonden met verwante burgerlijk-liberale principes, zoals het belang van de 
individuele Arbeit.8 Arbeit was volgens de liberalen de basis van de menselijke 
beschaving. In de inleiding van de Römische Geschichte gaf Mommsen het principe van 
de Arbeit, omschreven als de “geluk brengende moeite van de productieve arbeid”, dan 
ook een centrale plaats in het cyclische ontwikkelingsmodel dat hij zowel aan de Oude 
Geschiedenis als aan de moderne Europese geschiedenis ten grondslag legde. Hij stelt 
hier dat de moderne Europese wereld, evenals de antieke, 
 

“bestimmt ist, eine eigene Bahn zu durchmessen und Völkerglück und Völkerleid im 
vollen Maße zu erproben: die Epochen der Entwicklung, der Vollkraft und des Alters, die 
beglückende Mühe des Schaffens in Religion, Staat und Kunst, den bequemen Genuß 
erworbenen materiellen und geistigen Besitzes, vielleicht auch dereinst das Versiegen der 
schaffenden Kraft in der satten Befriedigung des erreichten Zieles.” (RG. I, 20) 

 
Terwijl Mommsen de Romeinse geschiedenis met behulp van het familierecht en het 
staatsrecht historiseerde, zag hij in de vermogensrechtelijke organisatie en in de daarmee 
samenhangende burgerlijke cultuur een criterium waarmee antieke en moderne 
gebeurtenissen en situaties gelijkelijk beoordeeld konden worden. Dat geldt ook voor de 
door de liberalen gewenste, hiermee verbonden maatschappelijke en economische 
constellatie. Het burgerlijk-liberale ideaal van de economisch zelfstandige burger, die van 
zijn eigen arbeid leeft, speelt een centrale rol in Mommsens duiding van de Romeinse 
geschiedenis.  

Dit ideaal van de economisch zelfstandige burger ging echter gepaard met een 
onvermijdelijke ongelijkheid binnen de burgerlijke samenleving. Het streven naar een 
zelfstandige positie in de maatschappij kon, vooral in het geval van de zelfstandige 
ondernemer, heel snel in botsing komen met de door de liberalen evenzeer sterk 
benadrukte gemeenschapszin. Vooral het “egoïsme” van de “kapitalist”, maar ook de 
industrialisatie, die zou kunnen leiden tot een grote kloof tussen een kleine groep rijken 
en een groot arbeidersproletariaat, werd met wantrouwen bekeken.9 Het vroeg-liberale 
ideaal van de burgerlijke maatschappij ging uit van een gemeenschap van kleine 

                                                 
6 Vgl. StR. III/1, 601: “Das jugendliche Rom ist der Staat des freien Verkehrs, die Absperrung gegen das 
Ausland die Signatur seines Greisenalters.” Vgl. ook Abriss, 51. 
7 ‘Die Bedeutung des römischen Rechts’, GS. II, 591-600, aldaar blz. 593, cit. boven blz. 69. 
8 Vgl. voor dit arbeidsideaal, waarmee de burgerij zich in positieve zin van de adel, van niet-zelfstandige 
arbeiders en van de Pöbel afgrensde: Gay, Schnitzler’s century, 191 e.v.. 
9 Vgl. m.n. Hodenberg, ‘Der Fluch des Geldsacks’. 
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zelfstandigen, niet van een kapitalistische klassenmaatschappij. De vraag hoe het 
“egoïsme” van de (grote) ondernemer ingetoomd kon worden, was echter 
onbeantwoordbaar. Hier konden de liberalen slechts appelleren aan het 
gemeenschapsbesef van de burger en daarmee aan de individuele moraal. Hier ligt ook de 
maatschappelijke basis van het concept van de Sittlichkeit, zoals dat door de negentiende-
eeuwse liberalen gepropageerd werd en zoals het in de burgerlijke opvoeding 
geïnternaliseerd zou (moeten) worden. 

Deze spanning in het liberale model tussen een burgerlijk gelijkheidsprincipe, tot 
uitdrukking komend in een principiële staatsburgerlijke en juridische gelijkheid, en een 
sociaal-economische ongelijkheid die het (staats)burgerlijke gelijkheidsbeginsel dreigde 
te ondermijnen is in Mommsens interpretatie van de Romeinse geschiedenis duidelijk 
aanwezig. Zo schrijft hij bijvoorbeeld over het resultaat van de Licinisch-Sextische 
wetten, die niet alleen de individuele inbezitname van staatsland aan een maximum 
bonden, maar ook het consulaat openstelden voor plebejers en hen zodoende dezelfde 
rechten als de patriciërs toekenden: 
 

“Endlich, die bürgerliche Gleichheit ward durch die Reform vom Jahre 387 (367 v.C.) 
und deren weitere folgerichtige Entwicklung in gewissem Sinne allerdings erreicht oder 
vielmehr wieder hergestellt. Wie einst, als die Patrizier noch in der Tat die Bürgerschaft 
ausmachten, sie untereinander an Rechten und Pflichten unbedingt gleichgestanden 
hatten, so gab es jetzt wieder in der erweiterten Bürgerschaft dem Gesetze gegenüber 
keinen willkürlichen Unterschied. Diejenigen Abstufungen freilich, welche die 
Verschiedenheiten in Alter, Einsicht, Bildung und Vermögen in der bürgerlichen 
Gesellschaft mit Notwendigkeit [!] hervorrufen, beherrschten natürlicherweise [!] auch 
das Gemeindeleben; allein der Geist der Bürgerschaft und die Politik der Regierung 
wirkten gleichmäßig dahin, diese Scheidung möglichst wenig hervortreten zu lassen.” 
(RG. I, 318) 

 
Dat deze verschillen binnen de burgerlijke samenleving niet meteen op de voorgrond 
traden, was mede te danken aan het feit dat ook de grotere landeigenaren een ‘burgerlijk’ 
leven leidden, dat zij zelf op het land werkten en spaarzaam leefden.10 Dat veranderde in 
de loop van de derde en vooral in de tweede eeuw. De in de Romeinse literatuur 
alomtegenwoordige gedachte dat met de instroom van oosterse luxe ten gevolge van de 
militaire expansie rond 200 v.C. een ‘verwekelijking’ van Rome had plaatsgevonden, 
waardoor de tweedracht binnen de burgerij en de daaruit voortkomende burgeroorlogen 
verklaard konden worden, wordt door Mommsen opgepakt, maar krijgt een burgerlijk-
liberale invulling. Mommsen constateerde voor Rome de door de liberalen voor de eigen 
tijd gevreesde snel groeiende kloof tussen arm en rijk, en het verdwijnen van de 
productieve middenklasse in dat proces.11 Hierin komt een belangrijke en vaak 
gearticuleerde maatschappelijke angst van de negentiende-eeuwse liberale burgerij tot 
                                                 
10 RG. I, 318: “Daß es Reiche und Arme gab, ließ sich nicht verhindern; aber wie in einer rechten 
Bauerngemeinde führte der Bauer wie der Tagelöhner selber den Pflug und galt auch für den Reichen die 
gut wirtschaftliche Regel, gleichmäßig sparsam zu leben und vor allem kein totes Kapital bei sich 
hinzulegen – außer dem Salzfaß und dem Opferschälchen sah man Silbergerät in dieser Zeit in keinem 
römischen Hause.” 
11 Bijv. RG. V, 185: “Die oft gebrauchte und oft gemißbrauchte Rede von einem aus Millionären und 
Bettlern zusammengesetzten Gemeinwesen trifft vielleicht nirgends so vollständig zu wie bei dem Rom der 
letzten Zeit der Republik…” 
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uitdrukking – de angst dat door industrialisatie en door een op individueel “egoïsme” 
gericht kapitalisme de op het burgerlijke arbeidsethos gebouwde middenklasse van kleine 
zelfstandigen en Gebildeten uiteen zou vallen in een kleine groep rijken en een grote 
groep armen. En omdat de natie en de nationale staat met deze middenklasse 
geïdentificeerd werd, bestond het gevaar dat een dergelijke ontwikkeling ook tot de 
ondergang van de natie en van de nationale staat zou leiden.12 

Het duidelijkst komt Mommsens preoccupatie met het burgerlijke arbeidsideaal 
tot uitdrukking in zijn gloeiende veroordeling van de decadentie in het Rome van de 
latere republiek. Deze decadentie zag hij in het verval van de traditionele familiewaarden, 
die de basis vormden voor de Romeinse maatschappij13; in de toename van de weelde en 
het genot, en het opgeven van de burgerlijke soberheid14; en vooral in het verval van het 
burgerlijke arbeidsethos: in toenemde mate was er in Rome sprake van Arbeitsscheu en 
doelloos Herumlungern (RG. II, 401). Daarbij gaat het in de eerste plaats om de Pöbel, de 
plebs urbana, die leefde voor ‘brood en spelen’.15 Dat uit een bestuur, waarin een 
dergelijke Pöbel het in de volksvergadering uiteindelijk voor het zeggen had, niets goeds 
kon voortkomen, sprak voor de liberaal Mommsen eigenlijk vanzelf.16 Maar het was niet 
alleen het stedelijke proletariaat dat “niets deed”, maar ook de aristocratie.17 Steeds weer 
worden beide groepen door Mommsen met elkaar verbonden.18 Begripsmatig gebeurt dit 
bijvoorbeeld daardoor dat hij de niets-doende nobiles aanduidt als “vornehmer Pöbel”.19 
Dit is overigens geen voor Mommsen specifieke gedachtegang. De tegenstelling tussen 

                                                 
12 Zunhammer, Zwischen Adel und Pöbel, 69 e.v. Vgl. de gedachtegang die Mommsen formuleerde tijdens 
een bezoek aan de redactie van de Démocratie pacifique in Parijs (23 okt. 1844; Tagebuch, blz. 51): “es ist 
jetzt der Moment, wo der Mittelstand hier [in Parijs] förmlich ausgerottet wird und alle entweder zu den 
Reichen übergehen oder in die Armuth zurück…” 
13 Zie boven hoofdstuk IV, 5. Vgl. bijv. RG. II, 399: “Die Bande der Familie lockerten sich mit 
grauenvoller Geschwindigkeit. Pestartig griff die Grisetten- und Buhlknabenwirtschaft um sich, und wie 
die Verhältnisse lagen, war es nicht einmal möglich, gesetzlich dagegen etwas Wesentliches zu tun… Die 
Ehelosigkeit […] und die Ehescheidungen nahmen natürlich im Verhältnis zu. Im Schoße der vornehmsten 
Familien kamen grauenvolle Verbrechen vor… Es beginnt ferner die Emanzipation der Frauen.” Vgl. bijv. 
ook RG. V, 193. 
14 RG. II, 400: “Die Üppigkeit stieg in Tracht, Schmuck und Gerät, in den Bauten und in der Tafel; 
namentlich seit der Expedition nach Kleinasien im Jahre 564 (190 v.C.) trug der asiatisch-hellenische 
Luxus, wie er in Ephesos und Alexandreia herrschte, sein leeres Raffinement und seine geld-, tag- und 
freudenverderbende Kleinkrämerei über nach Rom. Auch hier waren die Frauen voran…” Met name de 
tafelluxe wordt hier door Mommsen streng veroordeeld (vgl. ook RG. III, 415-16 en V, 190-91).  
15 Bijv. RG. II, 337. Vgl. bijv. RG. IV, 178 over Rullus’ akkerwet (63 v.C.): “Die Menge, die es bequemer 
fand, das Getreide im Schatten der römischen Hallen aus den öffentlichen Magazinen sich zumessen zu 
lassen, als es im Schweiße des Angesichts selber zu bauen, nahm den Antrag an sich schon mit 
vollkommener Gleichgültigkeit auf.” 
16 Bijv. RG. III, 52-53 (Korinthe in 148 v.C.); ibid. 125 en 127 over de “souveräne Pöbel der Hauptstadt” 
tijdens het volkstribunaat van Gaius Gracchus. Zeer negatief is Mommsens steeds over de massa 
vrijgelatenen, die van deze Pöbel deel uitmaakten (bijv. RG. II, 337 en 373; IV, 298; etc.). 
17 Bijv. RG. V, 189: “Im Nichtstun nahm es der Aristokrat dreist mit dem Proletarier auf; wenn dieser auf 
dem Pflaster lungerte, dehnte jener sich bis in den hellen Tag hinein in den Feldern. Die Verschwendung 
regierte hier ebenso maß- wie geschmacklos.” 
18 Een fraai voorbeeld: RG. III, 200 naar aanleiding van het bijgeloof van Marius: dit was “nicht eigentlich 
unaristokratisch; in solchen Dingen begegneten sich damals wie zu allen Zeiten die höchsten und die 
niedrigsten Schichten der Gesellschaft.” Vgl. verder bijv. ibid. 206, 354, 409, 422-23 etc. Caesar wilde “das 
Gemeinwesen von sämtlichen Parasiten hohen und niederen Ranges befreien…” (RG. V, 171). 
19 Bijv. RG. III, 223 en IV, 296. 
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de arbeidzame en spaarzame burger en de decadente aristocraat was een gangbaar thema 
in de contemporaine familietijdschriften en literatuur.20 Arbeidzaamheid en 
spaarzaamheid waren integrale onderdelen van het wijd verbreid gehuldigde principe van 
de burgerlijke respectabiliteit, waarmee de middenklasse zich van adel en Pöbel 
onderscheidde. Dit principe was nauw verbonden met het ideaal van de op een strikte 
monogamie gebaseerde patriarchale kernfamilie èn met een patriottisme dat sterk door 
het antiek-Romeinse voorbeeld geïnspireerd was. Overmatige luxe en zedenbederf 
werden in navolging van de Romeinse moralistische traditie als een bedreiging van het 
staatsleven gezien, en deze ondeugden werden nu aangevuld met de luiheid als 
bedreiging van het burgerlijke arbeidsethos en de hierop gebaseerde samenleving.21 

Mommsen zocht de oorzaak van de decadentie in de Romeinse republiek in het 
‘kapitalisme’, dat wil zeggen in het individuele en ‘egoïstische’ streven naar een zo groot 
mogelijk gewin, ook wanneer dat ten koste ging van de gemeenschap. Dat lijkt een 
curieuze opvatting voor een liberaal, tot wiens politieke opvattingen heel nadrukkelijk de 
vestiging van een op vrijhandel gebaseerde markteconomie behoorde. Romes vroege 
bloei en macht waren tenslotte volgens Mommsen primair gebaseerd op het feit dat Rome 
een handelsstad was (zie boven blz. 124-25). En positief oordeelde Mommsen ook over 
de invloed van het kapitalisme, dat in de tweede eeuw de gehele economie en politiek van 
Rome doordrong, op de mentaliteit van de Romeinen en op het Romeins recht: nu 
“durchdrang die kaufmännische Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Respektabilität das ganze 
römische Leben.”22 Het Romeinse koopmansschap lijkt hier op het geïdealiseerde portret 
van de handelsfirma Schröter in Freytags roman Soll und Haben.  

Wat daarentegen negatief beoordeeld werd, en wat doorslaggevend werd voor de 
geschiedenis van Rome, waren economische activiteiten die niet gebaseerd waren op 
eigen productieve arbeid die ook de gemeenschap ten goede kwam, maar op speculatie en 
uitbuiting. Zodoende oordeelde Mommsen zeer negatief over de grote staatspachters, de 
publicani, die hij in negatieve zin met de “moderne beursspekulanten” vergeleek. Zij 
waren niet zelf productief, maar werkten als middelaars tussen de staat en de productieve 
krachten.23 Negatief was ook Mommsens oordeel over de verwoesting van Korinthe en 

                                                 
20 Budde, Auf dem Weg, 132; vgl. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, 263-64. 
21 Zunhammer, ‘Zwischen Adel und Pöbel’, 74 e.v. Mosse, Nationalismus und Sexualität, legt sterk de 
nadruk op de relatie tussen de burgerlijke ethiek en het nationalisme. De invloed van de antiek-
republikeinse politieke filosofie met haar nadruk op de relatie tussen (burgerlijke) deugdzaamheid en 
politiek op het vroege Duitse liberalisme wordt benadrukt door Nolte, ‘Bürgerideal’. Hij wijst in dit 
verband terecht op de rol die het antieke ideaal van de ‘gemengde constitutie’ in het vroeg-liberale denken 
speelde (ibid. 618 e.v.). Vgl. voor het onderscheid tussen de antieke en de negentiende-eeuwse burgerlijke 
arbeidsmoraal o.a.: Brocker, ‘Von der Verachtung der Arbeit’; voor de thematiek van de decadentie in de 
Romeinse literatuur o.a. Earl, The moral and political tradition en Edwards, The politics of immorality. 
22 RG. II, 376-77; vgl. ibid. 362-63 over de grote boerenbedrijven, zoals beschreven door Cato. 
23 RG. I, 279: “Der Staat gab nach und nach alle seine indirekten Hebungen und alle komplizierteren 
Zahlungen und Verrichtungen in die Hände von Mittelsmännern, die eine Bauschsumme gaben oder 
empfingen und dann für ihre Rechnung wirtschafteten. Natürlich konnten nur bedeutende Kapitalisten und, 
da der Staat streng auf dingliche Sicherheit sah, hauptsächlich nur große Grundbesitzer sich hierbei 
beteiligen, und so erwuchs eine Klasse von Steuerpächtern und Lieferanten, die in dem reißend schnellen 
Wachstum ihrer Opulenz, in der Gewalt über den Staat, dem sie zu dienen schienen, und in dem 
widersinnigen und sterilen Fundament ihrer Geldherrschaft den heutigen Börsenspekulanten vollkommen 
vergleichbar sind.” In de tweede eeuw vormden de equites een “Geld-“ of “Spekulantenaristokratie”, een 
“Bourgeoisie” (RG. III, 118, 215, 258) – begrippen die hier een evident negatieve lading hebben. 
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Karthago in 146 v.C., die hij beschouwde als het werk van de Romeinse 
Kaufmannspartei die op deze manier machtige concurrenten wilde uitschakelen.24 

 Centraal in zijn kritiek op het Romeinse kapitalisme stond echter het instituut van 
de slavernij. Arbeit werd gedefinieerd als de “vrijheid van de persoon”, en dus als het 
tegendeel van slavernij en horigheid.25 De schadelijke werking van de slavernij was 
volgens Mommsen reeds vroeg in de republiek een centraal element in het 
vernietigingsproces van de Romeinse Mittelklassen.26 Daarbij ging hij er overigens vanuit 
dat de Romeinse adel al in de eerste fase van de republiek uit was op de vernietiging van 
deze Mittelklassen en op de vorming van grote landbouwplantages.27 De ontwikkeling 
van de slavernij maakte zodoende deel uit van de klassenstrijd tussen de Junker en de 
Mittelklasse, en de sociaal-economische problematiek van de late republiek werd 
nadrukkelijk verbonden met de vroeg-republikeinse Standenstrijd. Terugblikkend vanuit 
de problematiek van het grootgrondbezit in de tijd van de Gracchen stelde Mommsen: 
 

“Seit uralter Zeit beruhte die römische Ökonomie auf den beiden ewig sich suchenden 
und ewig hadernden Faktoren, der bäuerlichen und der Geldwirtschaft. Schon einmal 
hatte die letztere im engsten Bunde mit dem großen Grundbesitz Jahrhunderte lang gegen 
den Bauernstand einen Krieg geführt, der mit dem Untergang zuerst der Bauernschaft 
und demnächst des ganzen Gemeinwesens endigen zu müssen schien…” (RG. III, 82) 

 
Aan deze eerste fase in de klassenstrijd tussen adel en burgerij was een einde gekomen 
dankzij de succesvolle expansie en de daarop volgende landverdelingen in het door Rome 
bezette deel van Italië. In de tweede fase van het conflict stonden de latifundia centraal, 
de landgoederen die met behulp van grootschalige kettingslavernij bewerkt werden: 
 

“der ehemalige hauptstädtische Zinsherr trat auf in zeitgemäßer Gestalt als industrieller 
Plantagenbesitzer. Allein das letzte Ergebnis war in beiden Fällen das gleiche: die 
Entwertung der italischen Bauernstellen, die Verdrängung der Kleinwirtschaft zuerst in 
einem Teil der Provinzen, sodann in Italien durch die Gutswirtschaft…” (RG. III, 83) 

 
Tegelijkertijd werd de Italische boerenstand ondergraven door goedkoop geïmporteerd 
graan van buiten, waarmee de hoofdstedelijke bevolking gevoed werd. Dit was volgens 
Mommsen vooral ook daarom zo’n negatieve ontwikkeling, omdat het Italië aan een 
industrie ontbrak, waar de boeren, die op het land geen bestaan meer konden vinden, 

                                                 
24 RG. III, 58; vgl. ibid. 31 en 47, en het samenvattende oordeel over de rol van de “rücksichslosen 
Geldhunger des römischen Kaufmanns” in de provincies, ibid. 74: “es wurden sogar die ihm [de Romeinse 
koopman] mißliebigen Handelsrivalen durch die Heere des Staats aus dem Wege geräumt und die 
herrlichsten Städte der Nachbarländer nicht der Barbarei der Herrschsucht, sondern der weit scheußlicheren 
Barbarei der Spekulation geopfert.” 
25 RG. III, 83; anders dan Rubinsohn, Sklavenaufstände, 42-43 meent, zag Mommsen in de slavernij niet 
alleen een veiligheidsprobleem, maar ook een sociaal-economische en ethische problematiek. 
26 RG. I, 281; vgl. ibid. 460 e.v. 
27 RG. I, 279: “Das Königsregiment hatte wahrscheinlich der Kapitalmacht prinzipiell keinen Vorschub 
getan und die Vermehrung der Bauernstellen nach Kräften gefördert; die neue Adelsregierung dagegen 
scheint von vornherein auf die Zerstörung der Mittelklassen, namentlich des mittleren und kleinen 
Grundbesitzes, und auf die Entwicklung einerseits einer Herrschaft der Grund- und Geldherren, anderseits 
eines ackerbauenden Proletariats ausgegangen zu sein.” 
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vervangende arbeid konden krijgen om zichzelf op een productieve wijze te 
onderhouden: 
 

“ein Land wie Italien, wo die Industrie unbedeutend, die Landwirtschaft durchaus 
Hauptsache war, ward auf diesem Wege systematisch ruiniert und den Interessen der 
wesentlich unproduktiven hauptstädtischen Bevölkerung […] das Wohl des Ganzen auf 
die schmählichste Weise geopfert.” (RG. II, 367) 

 
Op dit punt zag Mommsen overigens ook belangrijke verschillen tussen de antieke en de 
moderne economie. De moderne economie was gebaseerd op productieve arbeid, niet 
alleen in de landbouw, maar ook in de stedelijke ambachten en met name in de industrie. 
Industrie ontbrak echter in het antieke Italië, en daarmee ook de mogelijkheid de door de 
toename van het grootgrondbezit snel groeiende verpaupering te bestrijden. Ook de 
Romeinse handel verschilde fundamenteel van de moderne. De laatste was gebaseerd op 
productie, de eerste was “passief”. Dat wil zeggen dat de handel bloeide dankzij het feit 
dat in Rome door zijn machtspositie weliswaar grote kapitalen samenstroomden, die 
gebruikt werden om producten uit de hele wereld naar de hoofdstad te halen, maar dat 
daar geen wezenlijke op ‘export’ gerichte ambachtelijke productie of industie tegenover 
stond. Rome was in Mommsens duiding wat Max Weber later een “consumptiestad” zou 
noemen.28 Maar het voornaamste onderscheid was te vinden in het instituut van de 
slavernij, dat in de moderne westerse wereld slechts op één plaats nog bestond, in Noord-
Amerika.29 Mommsen, die zich herhaaldelijk een principieel tegenstander van de Noord-
Amerikaanse slavernij betoonde, gebruikt de analogie in het “ijzingwekkende beeld” dat 
hij schetst van de sociaal-economische situatie in het Italië van de late republiek: 
 

“Es ist ein grauenvolles Bild, aber kein eigentümliches; überall, wo das 
Kapitalistenregiment im Sklavenstaat sich vollständig entwickelt, hat es Gottes schöne 
Welt in gleicher Weise verwüstet. Wie die Ströme in verschiedenen Farben spiegeln, die 
Kloake aber überall sich gleich sieht, so gleicht auch das Italien der ciceronischen Epoche 
wesentlich dem Hellas des Polybios und bestimmter noch dem Karthago der 
hannibalischen Zeit, wo in ganz ähnlicher Weise das allmächtig regierende Kapital den 
Mittelstand zugrunde gerichtet, den Handel und die Gutswirtschaft zur höchsten Blüte 
gesteigert und schließlich eine gleißend übertünchte sittliche und politische Verwesung 
der Nation herbeigeführt hatte. Alles, was in der heutigen Welt das Kapital an argen 
Sünden gegen Nation und Zivilisation begangen hat, bleibt so tief unter den Greueln der 
alten Kapitalistenstaaten, wie der freie Mann, sei er auch noch so arm, über dem Sklaven 

                                                 
28 RG. II, 379-80: “Eine weitere Folge der einseitigen Kapitalmacht war das unverhältnismäßige 
Hervortreten eben der sterilsten und für die Volkswirtschaft im ganzen und großen am wenigsten 
produktiven Verkehrszweige. Die Industrie, die in erster Stelle hätte erscheinen sollen, stand vielmehr an 
der letzten. Der Handel blühte; aber er war durchgängig passiv. […] Rom fing an, die Hauptstadt der 
Mittelmeerstaaten und Italien Roms Weichbild zu werden; mehr wollte man eben auch nicht sein und ließ 
den Passivhandel, wie jede Stadt, die nichts weiter als Hauptstadt ist, notwendig ihn führt, mit opulenter 
Gleichgültigkeit sich gefallen – besaß man doch Geld genug, um damit alles zu bezahlen, was man 
brauchte und nicht brauchte.” 
29 Typerend voor het historische karakter van de Romeinse slavernij is Mommsens analyse van de Latijnse 
terminologie (RG. II, 359-60), zoals hij ook een analyse van de staatsrechtelijke terminologie bood en 
daarmee het historische en niet (direct) vergelijkbare karakter van het Romeinse staatsrecht duidelijk 
maakte. 
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bleibt; und erst wenn Nordamerikas Drachensaat reift, wird die Welt wieder ähnliche 
Früchte zu ernten haben.” (RG. V, 197-98) 

 
Het antieke Rome was een slavenmaatschappij, evenals het zuiden van de Verenigde 
Staten, en daarin verschilde het fundamenteel van het moderne negentiende-eeuwse 
Duitsland.30 Opnieuw wordt zodoende het onderscheid, de diepe kloof tussen het antieke 
en het moderne Duitse leven, benadrukt en daarmee de mogelijkheid directe politieke 
lessen uit de antieke geschiedenis te leren ontkend. Met het antieke Rome te vergelijken 
ontwikkelingen waren slechts in Noord-Amerika te verwachten. Het is overigens 
typerend voor Mommsens interpretatieve kader, dat deze economische situatie steeds 
weer teruggekoppeld werd aan het Romeins-staatsrechtelijke systeem. De door de groei 
van het grootgrondbezit veroorzaakte sociale ellende kon niet tegengegaan worden door 
de publieke opinie, omdat het voornaamste instrument van die publieke opinie, de 
volksvertegenwoordiging, in Rome ontbrak: 
 

“Nirgend vielleicht liegt es so deutlich wie hier zutage, wie schlecht die Verfassung und 
wie unfähig die Verwaltung dieser sogenannten goldenen Zeit der Republik war. Das 
dürftigste Repräsentativsystem hätte wenigstens zu ernstlichen Beschwerden und zur 
Einsicht in den Sitz des Übels geführt; aber in jenen Urversammlungen der Bürgerschaft 
machte alles andere eher sich geltend als die warnende Stimme des vorahnenden 
Patrioten.” (RG. II, 367) 

 
En juist deze specifieke historische constellatie – de slavernij als economische basis en 
het ontbreken van een representatief systeem – dienden Mommsen ter rechtvaardiging 
van Caesars monarchie: 
 

“Caesars Werk war notwendig und heilsam, nicht weil es an sich Segen brachte oder 
auch nur bringen konnte, sondern weil, bei der antiken, auf Sklaventum gebauten, von 
der republikanisch-konstitutionellen Vertretung völlig abgewandten Volksorganisation 
und gegenüber der legitimen, in der Entwicklung eines halben Jahrtausends zum 
oligarchischen Absolutismus herangereiften Stadtverfassung, die absolute 
Militärmonarchie der logisch notwendige Schlußstein und das geringste Übel war. Wenn 
einmal in Virginien und den Carolinas die Sklavenhalteraristokratie es so weit gebracht 
haben wird wie ihre Wahlverwandten in dem sullanischen Rom, so wird dort auch der 
Caesarismus vor dem Geist der Geschichte legitimiert sein; wo er unter andern 
Entwicklungsverhältnissen auftritt, ist er zugleich eine Fratze und eine Usurpation.”31 

 
Decadentie en Sittlichkeit   
 
In Mommsens beschrijving van het zedenverval in de late republiek komt niet in de eerste 
plaats het economische, maar vooral het sittliche aspect van het burgerlijke arbeidsethos 
en van de burgerlijke levensstijl tot uitdrukking. Arbeit diende weliswaar de burger en 

                                                 
30 Finley, Ancient slavery and modern ideology, 34-35 heeft er terecht op gewezen, dat Mommsen dit 
element in zijn analyse van de politieke en maatschappelijke ontwikkeling van de Romeinse republiek een 
centrale plaats geeft. 
31 RG. V, 143-44; vgl. voor de context van deze passage uit de tweede editie: boven blz. 109. Vgl. zijn hier 
in een na afloop van de Amerikaanse Burgeroorlog toegevoegde voetnoot (ibid. 144 noot 4). 
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zijn familie een bestaan te garanderen, maar had ook een intrinsieke sittliche waarde.32 
Alle sittliche banden gingen echter verloren doordat zij in het ‘kapitalisme’ van de late 
republiek tot een economische functie gedegradeerd werden: 
 

“Geld also und nichts als Geld war die Losung für hoch und niedrig. […] Man stahl 
womöglich nicht geradezu; aber alle krummen Wege, zu schnellem Reichtum zu 
gelangen, schienen erlaubt: Plünderung und Bettel, Lieferantenbetrug und 
Spekulantenschwindel, Zins- und Kornwucher, selbst die ökonomische Ausnutzung rein 
sittlicher Verhältnisse wie der Freundschaft und der Ehe. Vor allem die letztere wurde auf 
beiden Seiten Gegenstand der Spekulation; Geldheiraten waren gewöhnlich… Daß unter 
Verhältnissen dieser Art Pläne zur Anzeige kamen, die Hauptstadt an allen Ecken 
anzuzünden, kann nicht befremden. Wenn der Mensch keinen Genuß mehr in der Arbeit 
findet und bloß arbeitet, um so schnell wie möglich zum Genuß zu gelangen, so ist es nur 
ein Zufall, wenn er kein Verbrecher wird.” (RG. II, 404-5) 

 
Mommsen verbond het ethische (sittliche) arbeidsbegrip met het gemeenschapsleven, in 
de familie, maar ook in de op het familieleven gebouwde natie: 
 

“Aber vor allem zehrte die tiefe Unsittlichkeit, welche der reinen Kapitalwirtschaft 
inwohnt, an dem Marke der Gesellschaft und des Gemeinwesens und ersetzte die 
Menschen- und die Vaterlandsliebe durch den unbedingten Egoismus.” (RG. II, 380) 

 
Mommsen legt ook een direct verband tussen deze door oosterse invloeden ontstane 
Unsittlichkeit en het verval van de burgerlijke gelijkheid en de hiermee onlosmakelijk 
verbonden nationale staat. De invloed van de Grieken op Rome had na 200 v.C. niet 
alleen een negatieve uitwerking op de nationale Latijns-Italische cultuur (zie onder 
hoofdstuk VII,11), maar ook een ronduit negatieve invloed op de Romeinse zeden, die de 
basis vormden van de burgerlijke gelijkheid. Beide elementen waren voor Mommsen niet 
te scheiden. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn scherpe kritiek op het in sterke 
mate door de Grieken beïnvloede theater, waar een groot deel van de Romeinen nu zijn 
arbeidstijd verlummelde.33 Samen met het evenzeer door Grieken beheerste onderwijs 
ondergroef de theaterpraktijk de traditionele Romeinse burgerlijke gelijkheid: 
 

“Beide Institutionen aber, die Schule wie die Bühne, waren durch und durch antirömisch 
und revolutionär. Der gaffende Theatermüßiggang war dem Philisterernst wie dem 
Tätigkeitssinn der Römer alten Schlags ein Greuel; und wenn der tiefste und großartigste 
Gedanke in dem römischen Gemeinwesen war, daß es innerhalb der römischen 
Bürgerschaft keinen Herrn und keinen Knecht, keinen Millionär und keinen Bettler 
geben, vor allem aber der gleiche Glaube und die gleiche Bildung alle Römer umfassen 
sollte, so war die Schule und die notwendig exklusive Schulbildung noch bei weitem 
gefährlicher, ja für das Gleichheitsgefühl geradezu zerstörend.”34  

 

                                                 
32 Budde, Auf dem Weg, 113-16; Gay, Schnitzler’s century, 191 e.v.; Nipperdey, Deutsche Geschichte 
1800-1866, 450. Vgl. bijv. ook Droysen, Historik, 344-45. 
33 Bijv. RG. V, 188: “Statt zu arbeiten, gaffte der römische Plebejer lieber im Theater…” Zeer negatief is 
Mommsen in dit verband natuurlijk over de van de Etrusken overgenomen gladiatorenspelen: “die 
Offenbarung wie die Nahrung der ärgsten Demoralisation in der alten Welt” (ibid. 188-89). 
34 RG. II, 410; vgl. voor deze samenhang ook: RG. III, 436-37 en 441-42. 
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Eigendom en luxuria 
 
De burgerlijke maatschappij kreeg vorm in de rechtsorde die door de staat gehandhaafd 
diende te worden. Dat was een algemeen burgerlijk uitgangspunt dat ook voor de jurist 
Mommsen vanzelf sprak. Basis van de burgerlijke maatschappij was het 
eigendomsprincipe; het volledige recht eigendom te bezitten, te verwerven en te verkopen 
was de grondslag van de vrijemarkteconomie en van de burgerlijke samenleving, zoals de 
liberalen deze wensten. Het was de taak van de staat de eigendomsrechten van zijn 
burgers te garanderen. Dit algemene principe lag volgens Mommsen ten grondslag aan de 
agrarische politiek van Caesar, in tegenstelling tot die van Tiberius Gracchus:  
 

“ihm wie jedem andern echten Staatsmann galt vielmehr als die erste und 
unverbrüchlichste aller politischen Maximen die Sicherheit dessen, was Eigentum ist 
oder doch im Publikum als Eigentum gilt, und nur innerhalb der hierdurch gezogenen 
Schranken suchte er die Hebung des italischen Kleinbesitzes, die auch ihm als eine 
Lebensfrage der Nation erschien, zu bewerkstelligen.” (RG. V, 204) 

 
De op eigendomsrechten gebaseerde burgerlijke samenleving werd bedreigd door rovers 
en piraten. Banditisme en piraterij waren endemisch in de antieke wereld, maar juist 
daarom ook zeer geschikt om politieke propaganda mee te bedrijven.35 Staten werden 
door Mommsen vooral ook beoordeeld op basis van hun effectiviteit in het bestrijden van 
deze bedreiging van de burgerlijke maatschappij. De na 168 v.C. epidemische 
piratenplaag op de Middellandse Zee en de onmacht van Rome hieraan iets te doen 
bijvoorbeeld werd als typerend voor het slappe oligarchische regime in de late republiek 
gepresenteerd. De Kilikische “piratenstaat” wordt zelfs in een carnavaleske omkering de 
Romeinse oligarchie ten voorbeeld gesteld, omdat hier intern gemeenschapszin, 
dapperheid en trouw aan de zelf gekozen leiders heerste.36 Toch bleek het voor Pompeius 
niet moeilijk in 67 v.C. deze piratennesten dankzij een groot imperium binnen een jaar op 
te rollen. Daarmee demonstreerde hij tegenover de oligarchische onmacht de effectiviteit 
en de noodzaak van een sterke monarchale macht.37 Op een vergelijkbare manier zouden 
Augustus en Tiberius het banditisme in Italië op een effectieve manier uitroeien. Ook 
tegen sociaal-revolutionair geweld, zoals dit in de late republiek tot uitdrukking kwam in 
een aantal grote slavenopstanden, diende de overheid hard op te treden. En in zijn 
formuleringen maakte Mommsen duidelijk dat hij hierin een probaat middel ook voor 
zijn eigen tijd zag. Het relatieve gemak waarmee de Duitse legers de Badische en 
Saksische opstanden in de jaren 1848/49 de baas waren geworden, zullen hem wellicht in 
deze inschatting gesteund hebben.38 

Om het oligarchische bewind van de late republiek te karakteriseren vergeleek 
Mommsen het herhaaldelijk met een roversbende, zodat opnieuw de fel bekritiseerde 
senatoriale regering als het tegendeel van een geordende staat gepresenteerd wordt. Met 
deze vergelijking doelde hij nu met name op de politiek die in de provincies gevoerd 

                                                 
35 Braund, ‘Piracy’; Shaw, ‘De bandiet’, m.n. 323-24. 
36 RG. III, 71 e.v.; piratenstaat: RG. IV, 47 e.v. en ibid. 83-84. 
37 RG. IV, 120 e.v.; vgl. RG. V, 212-13 over Caesars politiek in de provincies. 
38 Bijv. RG. III, 88: cit. onder blz. 142. Ibid. 147 wijst Mommsen er naar aanleiding van de Sicilische 
slavenopstand van 135 v.C. op, “wie wenig die Regierung auch nur der einfachsten Aufgabe, das 
Proletariat niederzuhalten, gewachsen war…”  
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werd, waar gouverneurs en publicani de inwoners vrijwel altijd ongestraft konden 
uitplunderen.39 Het is daarbij typerend voor Mommsens Mittelklasse-perspectief dat de 
typering van Rome als ‘roverstaat’ weer verbonden wordt met het economisch 
onproductieve karakter van de hoofdstad en zodoende ook (in dit geval impliciet) met de 
maatschappelijke tweedeling van de hoofdstedelijke samenleving in arm en rijk.40 De 
gevolgen van de instroom van de ook in antieke teksten zo sterk bekritiseerde luxuria 
waren catastrofaal. De plebs urbana werd door goedkoop en later gratis overzees graan 
van alle productieve arbeid afgeleid. In de Romeinse elite leidde de permanente stroom 
van luxegoederen, die uit het hele rijk naar Rome werden gesleept, tot grote schulden, en 
deze schulden leidden op hun beurt tot een door in de schulden zittende leden van de elite 
geleide “oorlog tegen het eigendom”. In de laat-republikeinse revolutie-pogingen, zoals 
bijvoorbeeld de Catilinarische samenzwering, werkten verarmde en in de schulden 
zittende leden uit de elite hand in hand met het “proletariaat”. Er stonden genoeg lieden 
klaar, “die nur auf das Signal warteten, um wie eine Räuberschar über die bürgerliche 
Gesellschaft herzufallen und das verlotterte Vermögen sich wieder zu erplündern.”41  

Maar evenals in het geval van het kapitalisme is Mommsens oordeel ook op het 
terrein van de luxe enigszins tweeslachtig. Zo maakt hij onderscheid tussen luxuria en 
een verfijnde luxe, die als de vrucht van de beschaving kon gelden.42 Echte kunst en 
literatuur waren evenzeer van belang voor een samenleving en voor de cultuur in het 
algemeen als publieke werken die de gehele gemeenschap ten goede kwamen. 

                                                 
39 Vgl. heel expliciet RG. V, 208: “Die römische Oligarchie glich in dieser Beziehung vollständig einer 
Räuberbande und betrieb das Plündern der Provinzialen berufs- und handwerksmäßig…” Vgl. ibid. 211; 
reeds over Sicilië, de eerste provincie: RG. II, 329; voor de rol van de ‘kapitalisten’, d.w.z. de publicani: 
RG. III, 143 en 393 e.v. 
40 RG. V, 182; vgl. RG. II, 367, cit. boven blz. 130. 
41 RG. IV, 171; vgl. bijv. ook RG. IV, 13; “Krieg gegen das Eigentum”: RG. V, 136. 
42 RG. III, 414: “nicht der feine Luxus gedieh, der die Blüte der Zivilisation ist, sondern derjenige, der in 
der verkommenden hellenischen Zivilisation Kleinasiens und Alexandreias sich entwickelt hatte, der alles 
Schöne und Bedeutende zur Dekoration entadelte und auf den Genuß studierte mit einer mühseligen 
Pedanterie, einer zopfigen Tüftelei, die ihn dem sinnlich wie dem geistig frischen Menschen gleich ekelhaft 
macht.” 
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3 De continuïteiten van de Romeinse geschiedenis 
 
Mommsen historiseerde de Romeinse staat en de Romeinse maatschappij. Aan de 
Romeinse geschiedenis lag volgens Mommsen een in wezen onveranderlijk 
staatsrechtelijk systeem ten grondslag dat in de koningstijd gevormd was en pas in de 
derde eeuw n.C. te gronde ging. De geschiedenis van de zo gehistoriseerde Romeinse 
staat bestond uit een reeks verschillende constitutionele vormen en fases die als het ware 
variaties vormden op één staatsrechtelijk basisthema. Centraal stond voor iedere periode 
de vraag hoe de drie staatsrechtelijke elementen – magistratuur, senaat en comitia – zich 
tot elkaar verhielden en hoe de staatssouvereiniteit gehandhaafd werd. Zo moest 
bijvoorbeeld na afloop van de Standenstrijd in de politieke praktijk duidelijk worden “wie 
nach der politischen Beseitigung der Adelschaft die drei Elemente des republikanischen 
Gemeinwesens, Bürgerschaft, Magistratur und Senat, gegeneinander sich stellten.”43 

Iets soortgelijks gold voor de Romeinse samenleving (boven hfdst. VI,2). Ook 
deze had haar basisvorm in de vroegste periode gekregen, waarbij de centrale rol van de 
boeren-middenklasse door Mommsen verbonden werd met het politieke aspect van de 
staatsburgerlijke gelijkheid. Het startpunt van de historische ontwikkeling van Rome, 
voor zover herkenbaar, lag voor hem in de op burgerlijke gelijkheid gebaseerde 
specifiek-Romeinse vorm van monarchie. Reeds ten tijde van de monarchie ontwikkelden 
zich echter de tegenstellingen die Romes historische ontwikkeling verder zouden hebben 
beheerst. In de eerste plaats was dat het ontstaan van de plebs uit de clientes, een groep 
die weliswaar vrij was, maar geen politieke rechten had. De basis lag in de juridische en 
sittliche “Mittelstufe” tussen vrijen en onvrijen die de clientes binnen de Romeinse 
familie innamen – ook in dat opzicht zag Mommsen een parallel tussen familie en staat 
(RG. I, 76 en 99).44 De situatie van deze plebejers kenschetste Mommsen als “ein 
gesetzlich geschützter Freiheitsbesitz bei rechtlich fortdauernder Unfreiheit.” (RG. I, 100) 
Deze groep werd aangevuld door vrijen van buitenaf. De zogenaamde Serviaanse 
constitutie met haar indeling in vermogensklassen zorgde voor een eerlijker verdeling 
van de lasten – zij was primair bedoeld als een militaire hervorming die pas na verloop 
van tijd ook een verschuiving van politieke rechten bracht – maar creëerde tegelijkertijd 
binnen de Romeinse burgerij drie juridisch en sociaal-economisch onderscheiden 
groepen: naast de grondbezittende burgers stonden “die angesessenen Ausländer aus dem 
verbündeten Latium als teilnehmend an den öffentlichen Lasten, der Steuer und den 
Fronden (daher municipes)” en “die außer den Tribus stehenden, nicht ansässigen und des 
Wehr- und Stimmrechts entbehrenden Bürger” die “nur als steuerpflichtig (aerarii) in 
Betracht kommen.” (RG. I, 108) Het gevolg van deze hervorming – die zelf  “nicht 
hervorgegangen ist aus dem Ständekampf” maar “den Stempel eines reformierenden 
Gesetzgebers an sich trägt” (RG. I, 109) – was  geweest dat de op maatschappelijke en 
                                                 
43 RG. I, 320; vgl. ibid. 271 voor de periode na de verdrijving van de koningen. 
44 Vgl. StR. III/1, 54-55: Zo bestond “seit uralter Zeit neben der Sclaverei, in welcher einfach der 
Eigenthumsbegriff auf den Menschen angewandt wird, ein Mittelzustand zwischen Freiheit und Unfreiheit, 
den wir als Halbfreiheit oder Hörigkeit bezeichnen… Es ist diese Halbfreiheit eine hybride mit einem 
inneren Widerspruch behaftete Institution. […] Praktisch ist dieser hybride Begriff die zweite Geburtsstätte 
des römischen Gemeinwesens [namelijk van de plebs] geworden. Halbfreiheit ist derjenige Zustand, in 
welchem negativ der Mangel des Bürgerrechts, positiv die Zugehörigkeit zu der römischen Gemeinde 
zusammentreffen.” 
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burgerrechtelijke tegenstellingen gebaseerde politiek-constitutionele geschiedenis van 
Rome een continue vorm had gekregen die haar zou blijven beheersen:  
 

“Hatte man somit bisher nur zwei Klassen der Gemeindeglieder: Bürger und 
Schutzverwandte unterschieden, so stellten jetzt sich diese drei politischen Klassen fest, 
die viele Jahrhunderte hindurch das römische Staatsrecht beherrscht haben.” (RG. I, 108) 

 
Mommsen formuleerde als “die große Aufgabe des Menschen, mit sich selbst, mit 
seinesgleichen und mit dem Ganzen in bewußter Harmonie zu leben…”45 De vroegste 
fase in de ontwikkeling van een volksorganisme kende een dergelijke harmonie, die 
afhankelijk van het ‘karakter’ van een volk vorm kreeg; dat was methodologisch de 
voorwaarde voor de reconstructie van deze vroegste cultuurfase. Het is dan ook 
consequent dat Mommsen bij deze formulering aansluitend wijst op de fundamentele 
tegenstelling in de ontwikkeling van het antieke Griekenland en Italië: “Familie und 
Staat, Religion und Kunst sind in Italien wie in Griechenland so eigentümlich, so 
durchaus national entwickelt worden, daß die gemeinschaftliche [indogermanische] 
Grundlage, auf der auch hier beide Völker fußten, dort und hier überwuchert und unsern 
Augen fast ganz entzogen ist.” (ibid.; vgl. onder hoofdstuk VII,3) In de hoofdstukken van 
de Römische Geschichte, waarin deze cultuurelementen besproken worden, legt 
Mommsen steeds sterk de nadruk op dit ‘organische’ of ‘natuurlijke’ karakter van de 
historische ontwikkeling of juist op het ontbreken daarvan. Want het oorspronkelijke 
‘organische’ karakter van het (staats)recht of de taal, van de economie of de maatschappij 
kon in de loop van de historische ontwikkeling evenzeer verloren gaan als het 
‘oorspronkelijke’ karakter van het volk of het staatsrecht.  

De verstoorde harmonie, in de vorm van maatschappelijke en politieke 
problemen, werd door Mommsen volledig in overeenstemming met zijn gebruik van 
organische metaforen in medische termen als ‘ziekte’ gevat. Dat is veelvuldig het geval 
in zijn duiding van de situatie na de Tweede Punische Oorlog. De achteruitgang van de 
zelfstandige boerenstand in de midden-republiek – mede ten gevolge van het 
grootgrondbezit en de grootschalige landbouwslavernij – was een “ziekte” (RG. II, 383); 
de Bacchanaliën vraten “wie ein Krebsschaden um sich…” (RG. II, 395); en “pestartig 
griff die Grisetten- und Buhlknabenwirtschaft um sich” (II, 399) De staatsrechtelijke orde 
van de midden-republiek bijvoorbeeld werd naar zijn inschatting ondergraven door de 
anachronistische aard van de volksvergadering. De oorspronkelijke harmonie was 
verdwenen en Mommsen oordeelde: “Im Staate wie in jedem Organismus ist das Organ, 
welches nicht mehr wirkt, schon auch schädlich…” (RG. II, 353) Hierdoor kwam de 
staatssouvereiniteit in gevaar: “Auf Schritt und Tritt ward die Regierung durch jene 
unberechenbaren Bürgerschaftsbeschlüsse gekreuzt und beirrt, und begreiflicherweise 
eben da am meisten, wo sie am meisten in ihrem guten Recht war.” (RG. II, 353; vgl. 
ibid. 355) De ware staatsman was dan ook een arts, zij het een arts die ook niet altijd kon 
helpen: “Auch der einsichtigste Staatsmann war in der Lage des Arztes, dem es gleich 
peinlich ist, die Agonie zu verlängern und zu verkürzen.” (RG. III, 393) 

                                                 
45 RG. I, 39. ‘Harmonie’ is een begrip dat in de Römische Geschichte vaker opduikt om personen in 
positieve zin te karakteriseren. Caesar bijvoorbeeld werd volgens Mommsen gekenmerkt door zijn “so 
harmonisch organisierten Natur” (RG. V, 128; vgl. ibid. 131); zijn politiek-bestuurlijke hervormingen 
vormden “ein harmonisches Ganzes” (RG. V, 234). 
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Zo omschreef hij de economische en maatschappelijke problemen van Rome in de 
periode van Tiberius Gracchus’ volkstribunaat als de “organischen Übel, an denen der 
Staat krankte” en hij meende dat Scipio Aemilianus eigenlijk de man was, “der vor 
andern berufen schien, dem beginnenden Verfall durch organische Reformen zu wehren.” 
(RG. III, 92) Met het eerste begrip, de “organischen Übel”, duidt Mommsen aan dat de 
Romeinse staat in deze periode, met zijn onmachtige oligarchie en met zijn uitgebreide 
slavernij en zonder de verdwenen burgerlijke gelijkheid, zich verwijderd had van de 
oorspronkelijke maatschappelijke orde. En deze verwijdering was zover voortgeschreden 
dat het zeer de vraag was of zij door “organische Reformen”, dat wil zeggen door een op 
constitutionele weg doorgevoerd hervormingsprogramma nog hersteld zou kunnen 
worden. Het alternatief was de dan door Tiberius Gracchus ingezette revolutie. Op een 
vergelijkbare manier oordeelde Mommsen over de vernietiging van de traditionele 
burgerij door de opname van de Italiërs na de Bondgenotenoorlog en de overheersing van 
buiten-Italische onderdanen: “Die gesamte organische Gliederung des römischen 
Gemeinwesens war zugrunde gegangen und nichts übrig geblieben, als eine rohe Masse 
mehr oder minder disparater Elemente.” (RG. III, 392)  

Van belang is daarbij dat Mommsen de politiek-historische ontwikkeling in het 
algemeen en die van Rome in het bijzonder geenszins opvatte als een ‘organisch’ proces, 
dat zich autonoom via een aantal ‘levensstadia’ min of meer uit zichzelf ontwikkelde. De 
organische ontwikkeling had de Romeinse staat, maatschappij en cultuur een aantal 
specifieke eigenschappen gegeven die het uitgangspunt van de Romeinse geschiedenis en 
haar wezenlijke structuren vormden. Daarnaast zag Mommsen ook in de Romeinse 
geschiedenis de in de sittliche Mächte wortelende tendenzen naar een nationale staat en 
een burgerlijke maatschappij. Maar deze ‘structuren’ boden geen verklaring voor het 
historisch proces. Zij vormden slechts de structurele context voor het menselijk handelen. 
Vervolgens ontstonden dankzij dat handelen weer nieuwe structuren en tendenzen, 
waarmee de mensen rekening hadden te houden.  

De basisstructuren voor de Romeinse geschiedenis waren ontstaan in de 
koningstijd.  Steeds weer wordt de verworteldheid van de verschillende ‘organische’ 
cultuuruitingen en van de politieke en maatschappelijke structuur in het volkskarakter en 
in de volksgeschiedenis daardoor aangeduid dat zij als “oeroud” gekwalificeerd 
worden.46 Vanuit deze ‘organische’ oorsprong van de Romeinse staat, maatschappij en 
cultuur construeerde Mommsen een aantal continuïteiten in de Romeinse geschiedenis. 
Dat geldt in de eerste plaats voor het Romeinse staatsrecht en het nationale karakter. 
Hieruit ontwikkelde zich echter een aantal conflicten, die de geschiedenis van de 
republiek zouden bepalen. Zo liepen vanaf het begin van de republiek drie steeds 
duidelijk herkenbare en van elkaar te onderscheiden conflicten naast en door elkaar, 
waardoor de Romeinse geschiedenis zich niet simpelweg lineair ontwikkelde. Deze drie 
conflicten omschreef Mommsen meteen aan het begin van het tweede boek, waarin hij de 
                                                 
46 Bijv. RG. I, 237, waar sprake is van “dem uralten, ohne Zweifel über die Scheidung der Stämme 
zurückreichenden Volkskarneval…” en in de muziek van “eine uralte Weise, das sogenannte saturnische 
oder faunische Maß, welches den Griechen fremd ist und vermutlich gleichzeitig mit der ältesten 
latinischen Volkspoesie entstand.” RG. I, 246: “Die Elemente der Baukunst sind […] uraltes Gemeingut der 
[italischen] Stämme.” Vgl. RG. II, 337 cit. onder blz. 171; RG. III, 82, cit. boven blz. 129; RG. III, 393 cit. 
onder blz. 142; RG. V, 152-53, waar Mommsen het heeft over de “uralten Satz des römischen Staatsrechts, 
daß nur die Volksgemeinde in Gemeinschaft mit dem sie berufenden König vermögend sei, das 
Gemeinwesen organisch zu regulieren…”; StR. III/1, 54 cit. boven blz. 135 in noot 44. 



 138 

geschiedenis van de vroege republiek schreef, en hij benadrukte hier de continuïteit van 
deze conflicten (RG. I, 257). In de eerste plaats ging het om de begrenzing van de macht 
van de magistraten. Deze strijd had geresulteerd in de verdrijving van de laatste koning 
en de vestiging van de republiek. De macht van de republikeinse magistraten werd nu 
ingeperkt door de principes van annuïteit en collegialiteit, zonder dat de macht van de 
staat zelf beperkt werd: “Nicht Begrenzung der Staats-, sondern Begrenzung der 
Beamtenmacht ist der Ruf der römischen Fortschrittspartei von den Zeiten der Tarquinier 
bis auf die der Gracchen…”. Het tweede conflict kwam voort uit “der Ruf der 
Nichtbürger um politische Gleichberechtigung.” Ook hier construeerde Mommsen weer 
een continuïteit in de republikeinse geschiedenis: “Dahin gehören die Agitationen der 
Plebejer, der Latiner, der Italiker, der Freigelassenen, welche alle, mochten sie Bürger 
genannt werden, wie die Plebejer und die Freigelassenen, oder nicht, wie die Latiner und 
die Italiker, politische Gleichheit entbehrten und begehrten.” De derde tegenstelling 
behelsde de algemenere tegenstelling tussen de vermogenden en de armen, waarbij 
Mommsen met name wees op het vroege ontstaan van een agrarisch proletariaat. Deze 
drie conflicten beheersten “die innere Geschichte Roms… Die politische Bewegung 
innerhalb der vollberechtigten Bürgerschaft, der Krieg der Ausgeschlossenen und der 
Ausschließenden, die sozialen Konflikte der Besitzenden und der Besitzlosen, so 
mannigfaltig sie sich durchkreuzen und ineinanderschlingen und oft seltsame Allianzen 
herbeiführen, sind dennoch wesentlich und von Grund aus verschieden.” (RG. I, 258)  

Mommsen construeerde zodoende de interne ontwikkeling van Rome niet volgens 
het patroon van de door Hegel geformuleerde dialectiek, zoals in de literatuur over 
Mommsen vaak beweerd wordt.47 Weliswaar wordt de Romeinse constitutionele 
ontwikkeling door de drie aangegeven tegenstellingen op gang gebracht en gehouden, 
maar deze ontwikkeling verloopt niet lineair volgens een op één principe gebaseerd 
dialectisch schema. Bovendien benadrukt Mommsen steeds weer dat geschiedenis 
gemaakt wordt door de staatslieden die handelen op basis van hun politieke programma’s 
en persoonlijke ambities. In zijn geschiedschrijving is daardoor een sterk voluntaristisch 
element aanwezig.48 Ook de politieke tegenstellingen worden niet tot een dialectisch 
patroon vereenvoudigd. Want weliswaar speelt de tegenstelling tussen een conservatief-
aristocratische belangenpolitiek en een op verandering gerichte ‘vooruitgangspartij’ een 
centrale rol in Mommsens duiding van de republikeinse geschiedenis, maar tegelijkertijd 
is er steeds sprake van figuren of zelfs partijen die een bemiddelende positie in het 
centrum ingenomen zouden hebben. Tijdens de Standenstrijd was dat bijvoorbeeld 
Manius Valerius Maximus (RG. I, 283). Na de Tweede Punische Oorlog is er sprake van 
een gematigde politieke partij, waarvan Cato Maior en Scipio Aemilianus, in de eerste 
eeuw v.C. M. Livius Drusus fil. en P. Sulpicius Rufus (RG. III, 262) de voormannen 
zouden zijn geweest.  
 

                                                 
47 Heuß, Mommsen, 75 e.v.; vgl. Christ, Caesar, 138-39 en idem, Römische Geschichte und deutsche 
Geschichtswissenschaft, 61; Rebenich, Mommsen, 88 en 95; consequent uitgewerkt door Gaedeke, 
Geschichte und Revolution, 143: “sein ganzes historisches Denken von den geschichtsphilosophischen 
Theoremen Hegels geprägt…”, vgl. 144 e.v., 154 e.v., 175-76 en nog eens scherp geformuleerd in de 
samenvatting op blz. 178. Egon Flaig, ‘Volkssouveränität’, 326 verzet zich terecht tegen deze interpretatie. 
48 Zoals ook Heuß, Mommsen, 81-82 erkent. Dit voluntaristische element vormt de basis voor de 
geëngageerde oordelen van Mommsen over historische actors; vgl. Rebenich, Mommsen, 90-91. 
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Tegelijkertijd worden de menselijke mogelijkheden tot handelen steeds beperkt door de 
bestaande maatschappelijke, economische, culturele en staatkundige verhoudingen. Deze 
vormden gezamenlijk steeds weer constellaties die via vaste patronen de historische 
ontwikkeling stuurden. Het was aan de historische individuen deze noodzakelijke 
ontwikkeling te herkennen en hiernaar te handelen. De geschiedenis was voor Mommsen 
menselijk handelen binnen historisch gegeven kaders en binnen een historische 
ontwikkeling. Uiteraard was het de geschiedschrijver die deze ontwikkeling achteraf 
vaststelde, maar Mommsen veronderstelde dat ook de tijdgenoten deze voor hen nog 
toekomstige ontwikkeling hadden kunnen zien aankomen. Bovendien meende hij, 
conform de in liberaal-historische kring algemene gedachte van de in de sittliche Mächte 
gegronde volksontwikkeling naar een nationale staat en een burgerlijke maatschappij, 
hierin een vast en algemeen geldig criterium te hebben ter beoordeling van de Romeinse 
geschiedenis. Vanuit die vooronderstellingen projecteerde Mommsen verscheidene malen 
de uitkomst van de historische ontwikkeling terug in de politieke programma’s van de 
staatslieden die aan de basis zouden hebben gestaan van de desbetreffende ontwikkeling.  

Een vaak besproken voorbeeld van een gebeurtenis die volgens Mommsen “in der 
organischen Entwicklung des römischen Gemeinwesens mit einer gewissen 
Naturnotwendigkeit vorgezeichnet war” (RG. IV, 195) is de terugkeer van de monarchie 
in de anarchie van de ‘Romeinse revolutie’ vanaf 133 v.C. Steeds weer diende deze 
‘noodzakelijke’ ontwikkeling ter beoordeling van de Romeinse politici in deze periode. 
Uitgangspunt voor deze gedachte is natuurlijk in de eerste plaats het verdere verloop van 
de Romeinse geschiedenis, die Mommsen als terugblikkende geschiedschrijver kende. 
Deze verdere ontwikkeling kon in verband gebracht worden met de staatsrechtelijke 
traditie van Rome. De handhaving van de staatssouvereiniteit was in Rome primair 
gebonden aan het imperium, de koninklijke bevelsmacht van de rex en de hoogste 
magistraten. Zij oefenden de uitvoerende macht uitsluitend en in principe onbeperkt uit. 
Weliswaar kon een collectief orgaan zoals de senaat een dergelijke macht ook effectief 
uitoefenen, zoals de senaat van de midden-republiek bij zijn consequente politiek van 
expansie in Italië liet zien, maar deze machtspositie moest vanuit staatsrechtelijk oogpunt 
opgevat worden als een usurpatie, ook al omdat de senaat nooit een werkelijk 
representatief-parlementair orgaan van de Romeinse burgerij werd. Op het moment dat 
dit regime faalde, werd een terugkeer naar de monarchie het enige staatsrechtelijk 
mogelijke alternatief, hetgeen mede zou blijken uit het feit dat verschillende 
gebeurtenissen en staatsrechtelijke situaties hiernaar vooruit leken te wijzen.  

Typerend voor Mommsens constructie is nu echter dat hij deze ontwikkeling 
reeds vroeg in de geschiedenis van de republiek als alternatief meende waar te nemen. 
Dat deed hij bij zijn bespreking van de instelling van het volkstribunaat (RG. I, 290; zie 
onder blz. 163) en van het optreden van Spurius Cassius:  
 

“Cassius mußte sterben; es ist etwas Wahres in der Anklage, daß er königliche Gewalt 
sich angemaßt habe, denn freilich versuchte er gleich den Königen, gegen seinen Stand 
die Gemeinfreien zu schirmen. Sein Gesetz ging mit ihm ins Grab, aber das Gespenst 
desselben stand seitdem den Reichen unaufhörlich vor Augen und wieder und wieder 



 140 

stand es auf gegen sie, bis unter den Kämpfen darüber das Gemeinwesen zugrunde 
ging.”49  

 
Het grootste risico van de uitbreiding van de volkssouvereiniteit in de midden-republiek 
was naar Mommsens inschatting dat “unter der Ägide der verfassungsmäßigen Rechte 
der Bürgerschaft die faktiöse Gewalt der einzelnen Ehrgeizigen sich empor[drängte].” 
(RG. II, 353)  Maar tegelijkertijd waren er krachten die deze ontwikkeling (zoals iedere 
historische ontwikkeling) tegenwerkten, krachten die eveneens in de continuïteit van de 
Romeinse geschiedenis ingebed lagen. Pompeius had bij zijn terugkeer uit het oosten in 
62 v.C. de kroon voor het grijpen, omdat dit in de “organische ontwikkeling” van Rome 
lag, maar deze (RG. IV, 195) zou niet vanzelf gaan, omdat de republikeinse orde “ihre 
Wurzeln man wußte nicht wie tief in den Boden gesenkt [hatte], und es ließ sich durchaus 
nicht berechnen, bis in welche Schichten hinab der Versuch, sie umzustürzen, die 
bürgerliche Gesellschaft aufwühlen werde.”50 Historisch gezien was de instelling van de 
monarchie volgens Mommsen weliswaar ‘noodzakelijk’, maar de betrokken staatslieden 
moesten deze ‘noodzakelijke’ ontwikkeling wel onderkennen en zij diende door hen 
bevochten te worden. De geschiedenis was voor Mommsen geen zich uit zich zelf 
ontvouwend autonoom proces, maar werd door plannende en handelende mensen vorm 
gegeven. Steeds was er sprake van één of meer alternatieven, ook voor de monarchie. Zo 
merkte Mommsen bijvoorbeeld op over de situatie bij het begin van de ‘Romeinse 
revolutie’:  
 

“Man mußte eben erwarten, wie lange das Gemeinwesen fortfahren werde, nicht leben 
und nicht sterben zu können, und ob es schließlich an einer mächtigen Natur seinen 
Meister und, soweit dies möglich war, seinen Neuschöpfer finden oder in Elend und 
Schwäche zusammenstürzen werde.” (RG. III, 393; in de formulering uiteraard naar 
Caesar vooruitwijzend.) 

 
Het gebruik van het begrip Staatsumwälzung om een in de historische ontwikkeling 
liggende gebeurtenis (in dit geval de herinvoering van de monarchie) aan te duiden is 
kenmerkend voor Mommsens geschiedopvatting. De revolutie vormde in zijn met 
Rochau’s concept van de Realpolitik verwante opvatting van politiek en van politieke 
geschiedenis een wezenlijk structurerend element (zie onder hoofdstuk VI,5). De 
verdrijving van Tarquinius Superbus was een revolutie; de vestiging van de 
senaatsheerschappij in de Standenstrijd was evenzeer “revolutionär und usurpatorisch” 
(RG. I, 332). Bekend is uiteraard Mommsens duiding van de periode vanaf het 
volkstribunaat van Tiberius Gracchus tot aan de vestiging van de monarchie als de 
“Romeinse revolutie”.51 Met dit revolutiebegrip werd vrijwel steeds de door politieke 
conflicten en geweld bewust tot stand gebrachte verandering van de bestaande staatsvorm 
aangeduid. Het constitutionele conflict werd op zijn beurt steeds weer (mede) afhankelijk 
gemaakt van de strijd van de in rechten achtergestelde burgers en niet-burgers of van de 
in sociaal-economische moeilijkheden verkerende delen van de burgerij tegen de 
aristocratische groep die in een gegeven historische situatie de regering in handen had. 
                                                 
49 RG. I, 293; vgl. zijn formulering RG. III, 105 over Tiberius Gracchus: “Darum hatten auch die Gegner 
des Gracchus in gewissem Sinne nicht unrecht, als sie ihn beschuldigten, nach der Krone zu streben.” 
50 RG. IV, 193-94; vgl. ook ibid. 304. 
51 Tiberius Gracchus: RG. III, 97 en 102-3. 
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Politieke programma’s dienden primair gericht te zijn op verandering van de 
constitutionele verhoudingen, een verandering die steeds in verband stond met een 
nieuwe maatschappelijke groep die een centrale rol in het staatkundig leven zou moeten 
gaan spelen.52  

Maar ook de achteruitgang van de boeren-middenklasse, een centraal element in 
de geschiedenis van de Romeinse republiek, werd door Mommsen in ieder geval ten dele 
teruggevoerd op dit voluntaristische aspect. Het was in deze periode dat Mommsen het 
begin van het door slaven bewerkte grootgrondbezit ontwaarde.53 De enorme uitbreiding 
van de slavernij in met name de landbouw speelde een sleutelrol in de ondergang van de 
boeren-middenklasse en de opkomst van de monarchie in de late republiek. Als instituut 
was zij reeds in de vroegste fase van de Romeinse ontwikkeling aanwezig, waar zij – in 
tegenstelling tot de ontwikkeling in Griekenland – “mit erbarmungsloser Strenge 
festgehalten und in allen ihren Konsequenzen entwickelt” zou zijn (RG. I, 40), hoewel 
slaven als groep in deze periode kwantitatief nog niet van grote betekenis waren (ibid. 
204). De opkomst van dit grootgrondbezit hing samen met de politiek van de nieuwe 
aristocratie die Mommsen anachronistisch vanuit de latere republikeinse geschiedenis 
interpreteerde:  
 

“die neue Adelsregierung […] scheint von vornherein auf die Zerstörung der 
Mittelklassen, namentlich des mittleren und kleinen Grundbesitzes, und auf die 
Entwicklung einerseits einer Herrschaft der Grund- und Geldherren, anderseits eines 
ackerbauenden Proletariats ausgegangen zu sein.” (RG. I, 279; vgl. ook 281-82)  

 
De aristocratie stond zowel politiek en juridisch als sociaal-economisch tegenover de 
middenklasse en voerde op beide terreinen bewust een politiek ten faveure van de eigen 
stand in plaats van de gemeenschap. En het is dit voluntaristische element in deze 
ontwikkeling die Mommsen er dan toe verleidt ook in dit sociaal-economische verband te 
spreken van een revolutie: “Mit der Verfassungsänderung leitet in den finanziellen und 
ökonomischen Verhältnissen Roms eine umfassende Revolution sich ein.” (RG. I, 279) 
Ook hier ging het weer om een maatschappelijke groep – in dit geval de aristocratie – die 
zijn eigen belangen doorzette en in een nieuw – in dit geval economisch – systeem vorm 
gaf. Deze bewust in gang gezette ontwikkeling werd op haar beurt weer één van de 
‘onvermijdelijke’ tendenzen die aan de ondergang van de republiek een belangrijke 

                                                 
52 Vgl. de typerende karakteristiek van Tiberius Gracchus’ akkerwet: “Die Einrichtung eines 
Beamtenkollegiums, das dem gefährlichen Zusammenschwinden der Bauernschaft durch umfassende 
Gründung neuer Kleinstellen aus dem gesamten, dem Staat zur Verfügung stehenden italischen 
Grundbesitz entgegenzuwirken hatte, war freilich kein Zeichen eines gesunden volkswirtschaftlichen 
Zustandes, aber unter den obwaltenden politischen und sozialen Verhältnissen zweckmäßig. Die Aufteilung 
der Domänen ferner war an sich keine politische Parteifrage; sie konnte bis auf die letzte Scholle 
durchgeführt werden, ohne daß die bestehende Verfassung geändert, das Regiment der Aristokratie irgend 
erschüttert ward.” (RG. III, 100; mijn cursiveringen). 
53 RG. I, 281, waar hij overigens wel een slag om de arm hield: “Dazu kam die wahrscheinlich schon jetzt 
beginnende Großwirtschaft, welche die kleinen Ackerklienten vertrieb und statt deren durch Feldsklaven 
das Gut nutzte; ein Schlag, der schwerer abzuwenden und wohl verderblicher war als alle jene politischen 
Usurpationen zusammengenommen.” (mijn cursivering) Vgl. voor het anachronistische karakter van 
Mommsens duiding van de sociaal-economische ontwikkeling in de vroege Republiek: Christ, ‘Mommsen 
und die Römische Geschichte’, 33. 
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bijdrage zouden leveren. De ‘noodzaak’ van deze latere ontwikkeling wordt door 
Mommsen in een dwingende natuurmetafoor gevat:  
 

“Die Sonne der Freiheit mit all ihrer unendlichen Segensfülle ging unaufhaltsam unter, 
und die Dämmerung senkte sich über die eben noch so glänzende Welt.” Hij benadrukt 
dan nog eens dat dit “keine zufällige Katastrophe [war], der Vaterlandsliebe und Genie 
hätten wehren können; es waren uralte [!] soziale Schäden, im letzten Kern der Ruin des 
Mittelstandes durch das Sklavenproletariat, an denen das römische Gemeinwesen 
zugrunde ging.” (RG. III, 393) 

 
Overigens maakte Mommsen een onderscheid tussen ‘revoluties’ en ‘insurrecties’.54 Met 
het eerste begrip duidde hij politiek-constitutionele omwentelingen aan, die weliswaar 
gedragen werden door specifieke maatschappelijke groepen, maar die in de eerste plaats 
gericht waren op een verandering van de constitutie; het begrip ‘insurrectie’ daarentegen 
duidde op opstanden van de onderklasse van slaven of proletariërs die de hele burgerlijke 
en privaatrechtelijke orde bedreigden, die immers aan de Romeinse staat evenzeer ten 
grondslag lag als aan de moderne. Tegen zulke opstanden van onderen hielp in 
Mommsens ogen slechts repressie:  
 

“Es stände wohl um die Staaten, wenn die besitzlosen Massen ihnen keine andere Gefahr 
bereiteten, als wie sie auch droht von Bären und Wölfen; nur der Ängsterling und wer mit 
der albernen Angst der Menge Geschäfte macht, prophezeit den Untergang der 
bürgerlichen Ordnung in Sklavenaufständen oder Proletariatinsurrektionen. Aber selbst 
dieser leichteren Aufgabe der Bändigung der gedrückten Massen ward von der römischen 
Regierung trotz des tiefsten Friedens und der unerschöpflichen Hilfsquellen des Staats 
keineswegs genügt.” (RG. III, 88) 

 
Dit betekent echter niet dat “die aus der sozialen Konfrontation erwachsenen Aufstände 
der unteren Schichten aus den revolutionären Umwälzungen ausgeklammert und nicht als 
Bestandteil eines Veränderungsprozesses betrachtet” werden, zoals Corinna Gaedeke 
meent.55 Het “conflict tussen arbeid en kapitaal”56, of tussen arm en rijk, was voor 
Mommsen één van de conflicten die de gang van de Romeinse geschiedenis hielpen 
bepalen (RG. I, 257-58). Het had bovendien een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan 
en verdere verloop van de revolutie van 1848/49 en Mommsen was zich daar zeer wel 
van bewust. Het streven een oplossing te vinden voor de soziale Frage werd echter door 
de liberalen verbonden met een constitutionele verandering in plaats van een sociale 
revolutie of zelfs een grondige hervorming van de bestaande sociaal-economische 
verhoudingen – het was op dit punt dat de constitutioneel-monarchale liberalen en de 
republikeins gezinde democraten uit elkaar gingen.57  

In een artikel in de Schleswig-Holsteinische Zeitung (1848), dat waarschijnlijk 
door Mommsen geschreven is, wordt een aantal voorstellen gedaan de bestaande nood te 
lenigen en de hoop daarbij gericht op de door het nationale parlement in Frankfurt te 

                                                 
54 Gaedeke, Geschichte und Revolution, 164-65. 
55 Ibid. 165; zo ook: Rubinsohn, Sklavenaufstände, 42-44. 
56 Zo Mommsens formulering RG. III, 83. 
57 Vgl. hiervoor m.n. Langewiesche, ‘Republik, konstitutionelle Monarchie und “soziale Frage”’, v.a. 351 
en 359-60. 
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nemen maatregelen.58 De politieke omwenteling zou echter niet mogen leiden tot een 
sociale omwenteling in die zin, dat de burgerlijke maatschappij met haar ‘natuurlijke’ 
sociaal-economische ongelijkheid opgeheven werd – “Der Arbeiter muß Arbeiter 
bleiben…”59 Wel was het noodzakelijk werkgelegenheid te scheppen, niet alleen in 
Sleeswijk-Holstein en Duitsland, maar ook in het republikeinse Rome van de tweede 
eeuw v.C. – zij het dat deze politiek in Rome verbonden was met de voor de Romeinse 
maatschappij specifieke problematiek van de slavernij: “Unendlich schwerer zu 
gewinnende, freilich auch unendlich reichere Früchte verhieß die Fürsorge der Regierung 
für Hebung der freien Arbeit und folgeweise für Beschränkung des Sklavenproletariats.” 
(RG. III, 88) Ook op dit gebied faalde de oligarchische regering volledig, terwijl de 
mogelijkheid tot het scheppen van arbeid wel degelijk aanwezig was in de vorm van een 
verdergaande politiek van kolonisatie, ook buiten Italië (RG. III, 88 e.v.). En het is op dit 
punt dat de soziale Frage van de Romeinse republiek door Mommsen verbonden wordt 
met de constitutionele ontwikkeling van Rome: het was de democratische partij die het 
revolutionaire streven naar een monarchaal bewind programmatisch verbond met een 
sociaal-economisch gemotiveerde kolonisatiepolitiek. De politieke revoluties van Gaius 
Gracchus en Caesar hadden zodoende wel degelijk ook een sociaal-economische basis.60 

                                                 
58 ‘Die Verbesserung der Lage der arbeitenden Klasse’, SHZ. 22 mei 1848, herdrukt: Gehrke, Mommsen, 
170-74. 
59 Ibid. 173. 
60 Dit voor Mommsens Römische Geschichte centrale thema wordt overigens niet alleen door Gaedeke 
gemist, maar ontbreekt in vrijwel alle analyses van het werk. Zie onder hfdst. VIII, 5. 
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4 Politiek en Mommsens ideaal van de staatsman 
 
Het is gezien dit voluntaristische uitgangspunt geenszins verwonderlijk dat in de 
historische vertelling van Mommsens Römische Geschichte het politieke handelen en de 
politieke programma’s van de Romeinse staatslieden centraal staan: politiek en 
constituties werden (bewust) gemaakt. Dit vormt ook de basis voor de geëngageerde 
oordelen, die Mommsen over de Romeinse staatslieden evenzeer uitspreekt als over 
contemporaine politici. Daarom bekritiseerde Mommsen bijvoorbeeld de politiek van 
Cinna na diens machtgreep in 87 v.C., omdat deze aan de verschillende 
bevolkingsgroepen waarop hij steunde – en dan met name de nieuwe Italische burgers – 
niets positiefs te bieden zou hebben gehad. Alle maatregelen in deze periode “sind ohne 
Ausnahme vom Augenblick diktiert; es liegt – und vielleicht ist dies das Entsetzlichste 
bei dieser ganzen Katastrophe – derselben nicht etwa ein verkehrter, sondern gar kein 
politischer Plan zu Grunde.” (RG. III, 327) Politieke programma’s waren in Mommsens 
ogen de bewuste reacties op de bestaande sociaal-economische en politiek-bestuurlijke 
situatie van de desbetreffende historische periodes. Maar hoezeer Mommsen ook sociaal-
economische en maatschappelijke problemen tot inzet van de politieke strijd maakte, het 
begrip ‘politiek’ bleef voor hem toch primair verbonden met de constitutionele 
ontwikkeling van de staat. Daarom was het een grote fout van Cinna dat er wel 
aanzienlijke senatoren vermoord werden, maar dat ondertussen “nicht das geringste […] 
getan [ward], um den Senat im Interesse der Regierung zu reorganisieren…” (RG. III, 
327) Zodoende bekritiseerde Mommsen ook de politieke situatie na de dood van Gaius 
Gracchus:  
 

“hätte es in Rom eine wirkliche Opposition gegeben, das heißt eine Partei, die eine 
prinzipielle Abänderung der Verfassung wünschte und betrieb, so mußte diese notwendig 
jetzt wenigstens einen Versuch machen, den restaurierten Senat zu stürzen. Er erfolgte 
nicht; man machte aus der politischen eine Personenfrage…” (RG. III, 167)  

 
Deze constatering gold naar Mommsens inschatting eigenlijk ook al voor de periode die 
aan het volkstribunaat van Tiberius Gracchus voorafging: de leidende politici waren niet 
in staat de vernietigende uitwerking van de Tweede Punische Oorlog en de 
daaropvolgende oorlogen overzee, verbonden met de opkomst van het grootgrondbezit 
met kettingslavernij, op de boeren-middenstand tegen te werken. Het ontbrak hen aan een 
duidelijk politiek programma. Cato Maior, voor wie Mommsen toch enige sympathie kon 
opbrengen, vocht zijn levenlang “gegen nichts […] als gegen Symptome und namentlich 
gegen Personen.” (RG. II, 343) En samenvattend stelde Mommsen over deze periode:  
 

“Allein man vermißt ein höheres politisches Ziel. […] aber man sieht weder eine 
deutliche Einsicht in die Quelle des Übels noch einen festen Plan, im großen und ganzen 
zu bessern.”61  

                                                 
61 RG. II, 349; vgl. RG. III, 79: “Die Parteiphrasen prasselten und klirrten; von den Parteien selbst war in 
den wirklich und unmittelbar praktischen Angelegenheiten wenig zu spüren.” Vandaar dat Mommsen over 
de beide politieke partijen van deze periode, de populares en de optimates opmerkt: “weder hüben noch 
drüben ein politischer Gedanke, geschweige denn ein politischer Plan…” (RG. III, 82). 
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Het is vanuit deze optiek dat Mommsen niet op voorhand negatief oordeelde over 
revoluties: “Für die Geschichte gibt es keine Hochverratsparagraphen”, schreef hij naar 
aanleiding van het optreden van Tiberius Gracchus, want “wer eine Macht im Staat zum 
Kampf aufruft gegen die andere, der ist gewiß ein Revolutionär, aber vielleicht zugleich 
ein einsichtiger und preiswürdiger Staatsmann.”62 Tiberius Gracchus was in Mommsens 
ogen echter geen prijzenswaardige staatsman, omdat hij zonder een concreet 
staatsrechtelijk alternatief zijn steun zocht bij de Pöbel in de hoofdstad en zodoende tot 
‘demagogie’ verviel (103-4). Demagogie en (streven naar) tirannie waren voor 
Mommsen en de negentiende-eeuwse liberalen hetzelfde en daarom “hatten auch die 
Gegner des Gracchus in gewissem Sinne nicht unrecht, als sie ihn beschuldigten, nach 
der Krone zu streben.” (RG. III, 105) Nu lag dit laatste volgens Mommsen weliswaar in 
de ‘noodzakelijke’ ontwikkeling van Rome besloten (zie boven blz. 139), maar hij kwam 
hier toch tot een negatief oordeel, omdat Tiberius Gracchus dit zonder concreet politiek 
programma deed en zich zodoende, evenals later Cinna, door de revolutionaire 
omstandigheden moest laten voortslepen:  
 

“Es ist für ihn viel mehr eine zweite Anklage als eine Rechtfertigung, daß dieser Gedanke 
ihm selber wahrscheinlich fremd war. Das aristokratische Regiment war so durchaus 
verderblich, daß der Bürger, der den Senat ab- und sich an dessen Stelle zu setzen 
vermochte, vielleicht dem Gemeinwesen mehr noch nützte, als er ihm schadete. Allein 
dieser kühne Spieler war Tiberius Gracchus nicht, sondern ein leidlich fähiger, durchaus 
wohlmeinender, konservativ patriotischer Mann, der eben nicht wußte, was er begann, 
der im besten Glauben, das Volk zu rufen, den Pöbel beschwor und nach der Krone griff, 
ohne selbst es zu wissen, bis die unerbittliche Konsequenz der Dinge ihn unaufhaltsam 
drängte in die demagogisch-tyrannische Bahn, bis mit der Familienkommission, den 
Eingriffen in das öffentliche Kassenwesen, den durch Not und Verzweiflung erpreßten 
weiteren ‘Reformen’, der Leibwache von der Gasse und den Straßengefechten der 
bedauernswerte Usurpator Schritt für Schritt sich und andern klarer hervortrat, bis endlich 
die entfesselten Geister der Revolution den unfähigen Beschwörer packten und 
verschlangen.” (RG. III, 105) 

 
Anders oordeelde Mommsen over Tiberius Gracchus’ broer Gaius, die in de jaren 123-
121 v.C. “eine vollständig neue Verfassung” poogde te introduceren (RG. III, 113). Zijn 
Hauptwerk was de “Sturz der regierenden Aristokratie” (122). Uit de zeer onvolkomen 
overgeleverde wetsinitiatieven van de volkstribuun leidde Mommsen af dat hij 
“keineswegs wie sein Bruder durch den Strom der Ereignisse weiter und weiter gedrängt 
ward, sondern offenbar einen wohl überlegten, umfassenden Plan in einer Reihe von 
Spezialgesetzen im wesentlichen vollständig realisierte.” (124) Zijn doel was geweest de 
republiek af te schaffen “und in der Form eines durch stehende Wiederwahl 

                                                 
62 RG. III, 102-3; zo schreef Mommsen naar aanleiding van de door hem zeer negatief beoordeelde door 
Sulla weer aan de macht geholpen oligarchie: “Wenn aber eine Regierung nicht regieren kann, hört sie auf 
legitim zu sein und es hat, wer die Macht, auch das Recht, sie zu stürzen. Zwar ist es leider wahr, daß eine 
unfähige und verbrecherische Regierung lange Zeit das Wohl und die Ehre des Landes mit Füßen zu treten 
vermag, bevor die Männer sich finden, welche die von dieser Regierung selbst geschmiedeten entsetzlichen 
Waffen gegen sie schwingen und aus der sittlichen Empörung der Tüchtigen und dem Notstande der vielen 
die in solchem Fall legitime Revolution heraufbeschwören können und wollen. […] und niemand schilt 
dann die Axt, wenn sie dem Baum, der solche Früchte trägt, sich an die Wurzel legt. Für die römische 
Oligarchie war diese Zeit jetzt gekommen.” (RG. IV, 95). 
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lebenslänglich und durch unbedingte Beherrschung der formell souveränen Komitien 
absolut gemachten Amtes, eines unumschränkten Volkstribunats auf Lebenszeit, anstatt 
der Republik die Tyrannis, das heißt nach heutigem Sprachgebrauch die nicht 
feudalistische und nicht theokratische, die napoleonisch absolute Monarchie 
ein[zu]führen…” (124) Daarbij benadrukt Mommsen, dat het ontbreken van een 
representatief parlementair orgaan Gracchus’ bewuste en programmatische poging 
rechtvaardigde. Hij was dan ook geen “dromer”, zoals zijn broer, maar een “staatsman” 
(124). 

Dit voluntaristische element in Mommsens historische en politieke denken wordt 
in de Römische Geschichte ook metaforisch tot uitdrukking gebracht. De ontwikkeling 
van het volk en alle met deze ontwikkeling samenhangende elementen – cultuur, taal, 
religie, economie en gemeenschap – worden herhaaldelijk in organische metaforen gevat. 
De staat was volgens Mommsen ‘organisch’ gegroeid in en met het Romeinse volk en hij 
gebruikte ook het begrip Verfassungsorganismus (RG. V, 146). Elders maakte hij echter 
gebruik van andere metaforen: de staat als bouwwerk en een veelheid van verwante 
uitdrukkingen. Evenals de organisme-metaforiek had ook de aan de bouw ontleende reeds 
een lange voorgeschiedenis die terugreikt tot in de antieke literatuur.63 En evenals bij de 
organische metaforen komt het niet op het gebruik als zodanig aan, maar op de manier 
waarop Mommsen hen gebruikt om gebeurtenissen uit de Romeinse geschiedenis 
betekenis te geven.  

Anders dan in de organisme-metaforiek en in tegenstelling tot Hegel64 gebruikt 
Mommsen het begrip bouwen niet om een onbewust proces aan te duiden. Integendeel, 
de metafoor brengt de bewuste en geplande schepping van de staat en daarmee van de 
geschiedenis tot uitdrukking. Historisch belangrijke staatslieden zijn voor hem zoals voor 
Droysen de Werkmeister van de geschiedenis.65 Het zijn dan ook niet toevallig vooral 
Gaius Gracchus, Sulla en Caesar die als Baumeister worden aangeduid.66 De politiek van 
deze staatslieden werd gekenmerkt door hun consistente programmatisch-politieke, op 
verandering van de constitutie gerichte programma’s. Caesars maatregelen worden door 
Mommsen geïnterpreteerd als uitwerkingen van zijn politieke programma (zie onder 
hoofdstuk VIII,5): “Alle zu den verschiedensten Zeiten von ihm ausgegangenen 
Maßregeln bleibender Art ordnen in den großen Bauplan zweckmäßig sich ein. Von 
einzelnen Leistungen Caesars sollte darum eigentlich nicht geredet werden; er hat nichts 
Einzelnes geschaffen.” (RG. V, 130) Het is in dit verband zeker geen toeval dat 
Mommsen zijn befaamde hoofdstuk ‘Die alte Republik und die neue Monarchie’, waarin 
hij een karakteristiek van Caesars staatkundige prestaties bood, met deze metaforiek 
beëindigde:  
 

“jeder einzelne Baustein [ist] genug, um einen Mann unsterblich zu machen, und doch 
wieder alle zusammen ein harmonisches Ganzes. […] Die Grundzüge waren gegeben und 
damit der neue Staat für alle Zukunft bestimmt; vollenden konnte den Bau nur die 

                                                 
63 Demandt, Metaphern, hoofdstuk V,2. 
64 Hegel: ibid. 292-93. 
65 Historik, 388; vgl. voor Droysens hele interpretatie 384 e.v.; deze metaforiek komt in de Vormärz 
veelvuldig in het liberaal-politieke discours voor, waarbij ook onderscheid gemaakt wordt tussen de 
passieve ‘organisme’- en de actieve ‘bouw’-metafoor: Echternkamp, Aufstieg, 440-41. 
66 RG. III, 387 (G.Gracchus); III, 349 (Sulla); V, 234 (Caesar); Caesar was voor Mommsen dus niet 
simpelweg “das Werkzeug der Geschichte”, zoals Gaedeke, Geschichte und Revolution, 172 meent. 
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grenzenlose Zukunft. […] Aber eben weil der Bau ein unendlicher war, fügte der Meister 
[Caesar], solange er lebte, restlos Stein auf Stein, mit immer gleicher Geschmeidigkeit 
und immer gleicher Spannkraft tätig an seinem Werk… So wirkte und schaffte er wie nie 
ein Sterblicher vor und nach ihm, und als ein Wirkender und Schaffender lebt er noch 
nach Jahrtausenden im Gedächtnis der Nationen, der erste und doch auch der einzige 
Imperator Caesar.” (RG. V, 234) 

 
Dat deze actief gebruikte metaforiek ook verbonden is met het burgerlijke 
arbeidsprincipe is evident en blijkt ook uit Mommsens formuleringen:  
 

“Die Linien sind dargelegt, welche Caesar für dieses Werk gezogen hat, nach denen er 
selbst arbeitete und nach denen die Späteren, viele Jahrhunderte hindurch gebannt in die 
von diesem Manne vorgezeichneten Bahnen, wo nicht mit dem Geiste und der Energie, 
doch im ganzen nach den Intentionen des großen Meisters weiter zu arbeiten versuchten.” 
(RG. V, 233-34) 

 
De bouw-metaforiek wordt hier opgenomen in Mommsens specifieke visie op de 
historische vooruitgang die door de mens zelf permanent vorm gegeven moest worden. 
Tenslotte kon een groots opgezet bouwwerk ook weer tot ruïne vervallen, zoals met de 
constitutie van Gaius Gracchus was gebeurd.67 Maar van diens op het behoud of herstel 
van de Romeinse natie gerichte kolonisatiepolitiek bleef de colonia Narbo behouden als 
“der Grundstein eines gewaltigen künftigen Baues.”68 De Sullaanse constitutie, aan het 
begin van het hoofdstuk over ‘die Sullanische Verfassung’ gekarakteriseerd als een 
“systematischen Neubau”69, was bij het aftreden en overlijden van de dictator nog niet 
voltooid en had door zijn aanhangers afgebouwd moeten worden: “Das halbfertige 
Gebäude mit dem energischen Geiste seines Urhebers auszubauen, hatte die Regierung 
freilich versäumt.” En aan het begin van het hoofdstuk over ‘der Sturz der Oligarchie und 
die Herrschaft des Pompeius’ merkt Mommsen op dat de “Verletzungen der Ordnungen 
Sullas durch die Regierung selbst dazu beitrugen, die Fundamente seines Gebäudes zu 
erschüttern…” (RG. IV, 96) 

Politiek hoorde politieke programma’s tot inzet te hebben, niet personen. 
Tegelijkertijd echter verbond Mommsen door zijn grote nadruk op het voluntaristische 
element in de geschiedenis het opstellen van deze programma’s en hun doorvoering in de 
politieke praktijk wel weer met de karakters van de desbetreffende politici. Het menselijk 
handelen zelf was afhankelijk van de Leidenschaften van de individuele actors, van hun 
“liefde en haat”. Vandaar dat Mommsen de Leidenschaftlichkeit steeds een plaats gaf in 
zijn beoordeling van de verschillende historische persoonlijkheden. Personen als 
                                                 
67 RG. III, 135: “Das neue Gebäude, das Gaius Gracchus aufgeführt hatte, war mit seinem Tode eine 
Ruine.” Vgl. ibid. 392 over de ondergang van de Romeins-Italische staat: “Es war das letzte Ergebnis der 
Revolution […], daß von diesem ehrwürdigen Bau, der am Anfang der gegenwärtigen Epoche [d.w.z. het 
midden van de tweede eeuw v.C.] zwar rissig und schwankend, aber doch noch aufrecht gestanden, am 
Schluß derselben kein Stein mehr auf dem andern geblieben war.” 
68 RG. III, 420, waar Mommsen dan meteen met een blik op de verdere toekomst aan toevoegt: “Der antike 
Gallizismus, ja das heutige Franzosentum sind von dort ausgegangen und in ihrem letzten Grunde 
Schöpfungen des Gaius Gracchus.” 
69 RG. III, 349; het hoofdstuk begint met de verwoesting door brand van de tempel van Jupiter op het 
Capitool, een gebeurtenis die symbolisch geduid wordt: “Es war kein Anzeichen, aber wohl ein Abbild des 
Zustandes der römischen Verfassung. Auch diese lag in Trümmern und bedurfte eines neuen Aufbaus.” 
(ibid. 348). 
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Pompeius of Cato Uticensis, die de historische ontwikkeling niet herkenden of deze 
tegenwerkten, ontbeerden deze karaktertrek.70 Wanneer Mommsen bij zijn bespreking 
van de noden van de republiek de noodzaak van een monarchaal bestuur benadrukt, 
constateert hij teleurgesteld dat deze consequentie niet gezien werd: “Allein diese kühlen 
Erwägungen machen keine Geschichte; nicht der Verstand, nur die Leidenschaft baut für 
die Zukunft.” (RG. III, 393) Het is dan ook geen wonder dat Mommsen over zijn held 
Caesar opmerkt: “Es versteht sich von selbst, daß Caesar ein leidenschaftlicher Mann 
war, denn ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität; aber seine Leidenschaft war 
niemals mächtiger als er.”71 Ook Cinna’s politieke falen (zie boven blz. 144) wordt direct 
verbonden met zijn karakter:  
 

“Aber diesen Cinna hatte nicht sein Wollen [zoals Gaius Gracchus, met wie hij hier 
vergeleken wordt], sondern der reine Zufall emporgetragen; war es ein Wunder, daß er 
blieb, wo die Sturmflut der Revolution ihn hingespült hatte, bis eine zweite Sturmflut 
kam, ihn wiederfortzuschwemmen?”72  

 
Ondanks alle ‘noodzakelijkheid’ in de geschiedenis speelden het toeval en het geloof 
daarin in Mommsens visie op de historische ontwikkeling een opmerkelijk grote rol.73 
Eén van de duidelijkste voorbeelden is het moment dat Rome er voor koos de tegen de 
Karthagers hulp zoekende Marmertijnen van Messana te steunen en zodoende de Eerste 
Punische Oorlog te beginnen. Mommsen zag hierin “ein weltgeschichtlicher Moment” 
(RG. II, 35), omdat Rome nu de als een nationaal-Italische eenwording geduide 
expansiepolitiek verruilde voor een overzeese expansiepolitiek. Deze politieke beslissing 
was niet in te passen in de door Mommsen geconstrueerde continuïteit van de Romeinse 
geschiedenis, hetgeen bovendien bemoeilijkt werd door zijn diametraal verschillende 
oordelen over beide fases. Zodoende bleef het toeval of het geluk over:  
 

“Es war einer der Augenblicke, wo die Berechnung aufhört und wo der Glaube an den 
eigenen Stern und an den Sterrn des Vaterlandes allein den Mut gibt, die Hand zu fassen, 
die aus dem Dunkel der Zukunft winkt, und ihr zu folgen, es weiß keiner wohin.”74  

 

                                                 
70 Pompeius: “er war nicht grausam, wie man ihm vorwarf, aber, was vielleicht schlimmer ist, kalt und im 
Guten wie im Bösen ohne Leidenschaft.” (RG. IV, 19); Cato: “ein langsamer Kopf und sinnlich wie sittlich 
ohne Leidenschaft…” (RG. IV, 162) Wickert, Mommsen IV, 336-37; Wucher, Mommsen, 92 e.v. Vgl. voor 
de rol van de Leidenschaften in Mommsens historische denken: ‘Schweiz’, 385 (boven blz. 47). 
71 RG. V, 128; vgl. ook zijn positieve oordeel over Gaius Gracchus’ Leidenschaft: RG. III, 112: “an Talent, 
Charakter und vor allem an Leidenschaft war er dem Tiberius entschieden überlegen.”; ibid. 113: “Durch 
diese furchtbare Leidenschaft seines Gemütes ist er der erste Redner geworden, den Rom jemals gehabt 
hat…”; maar in tegenstelling tot Caesar liet hij zich regelmatig door deze Leidenschaft overmeesteren en 
persoonlijke wraak was dan ook een centraal motief in zijn politieke streven, zodat Mommsens oordeel 
uiteindelijk enigszins ambigu blijft (ibid. 126: “dieser größte der politischen Verbrecher ist auch wieder der 
Regenerator seines Landes.”), en hij concludeert, “daß es hier sich wohl ziemen mag, was der Geschichte 
nur selten ziemt, mit dem Urteil zu verstummen.” (ibid. 127). 
72 RG. III, 327-28; vgl. het oordeel over Tiberius Gracchus: ibid. 105, cit. boven blz. 145. 
73 Wickert, Mommsen IV, 334-35. 
74 RG. II, 36; Romes wereldheerschappij was in Mommsens visie dus zeker niet gedetermineerd, zoals 
Christ, Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft, 61 meent. 



 149 

Zelfs een aantal successen van zijn held Caesar wordt aan het geluk toegeschreven.75 De 
geschiedenis, afhankelijk van het individuele handelen van de mens, was in wezen 
“irrationeel”.76 Verschillende malen wijst Mommsen er op dat er een spel- of zelfs 
gokelement een rol speelde in de afwegingen van met name juist de grootste staatslieden. 
Caesar was in zijn karakteristiek “durchaus Realist und Verstandesmensch”, maar:  
 

“Aus dieser Verstandesklarheit rührt es aber auch her, daß Caesar sich über die Macht 
des Schicksals und das Können des Menschen niemals Illusionen machte; für ihn war der 
holde Schleier gehoben, der dem Menschen die Unzulänglichkeit seines Wirkens 
verdeckt. Wie klug er auch plante und alle Möglichkeiten bedachte, das Gefühl wich 
doch nie aus seiner Brust, daß in allen Dingen das Glück, das heißt der Zufall das gute 
Beste tun müsse; und damit mag es denn auch zusammenhängen, daß er so oft dem 
Schicksal Paroli geboten und namentlich mit verwegener Gleichgültigkeit seine Person 
wieder und wieder auf das Spiel gesetzt hat. Wie ja wohl überwiegend verständige 
Menschen in das reine Hasardspiel sich flüchten, so war auch in Caesars Rationalismus 
ein Punkt, wo er mit dem Mystizismus gewissenmaßen sich berührte.”77 

 
Deze opvatting van de Romeinse geschiedenis als een serie revoluties wijkt sterk af van 
traditionelere duidingen van de constitutionele ontwikkeling van Rome als een 
evolutionair en organisch proces, zoals beschreven in het werk van Carl Peter. Zij is op te 
vatten als de historiografische uitdrukking van Mommsens eigen revolutie-ervaring in de 
jaren 1848/49 en het is dan ook niet verwonderlijk dat Mommsens opvattingen hier 
geenszins op zichzelf staan. In de jaren 1850 verscheen er een aantal werken die in meer 
of minder expliciete wijze de visie tot uitdrukking brachten dat de geschiedenis van in 
ieder geval de westerse wereld in sterke mate door revoluties was bepaald. Het duidelijkst 
is deze gedachte uitgesproken in August Ludwig von Rochau’s befaamde Grundsätze der 
Realpolitik van 1853. In het volgende hoofdstuk zal eerst dit werk besproken worden en 
de hierin geformuleerde ideeën, die een grote gelijkenis vertonen met de in Mommsens 
Römische Geschichte tot uitdrukking gebrachte opvatting van politiek en geschiedenis, 
met het liberale denken van de Nachmärz in verband gebracht worden. Vervolgens zal ik 
in een analyse van de beschrijving van de politieke en staatkundige ontwikkeling van 
Rome in de Römische Geschichte  proberen te laten zien dat dezelfde gedachten 
constitutief zijn voor Mommsens historiografische opvattingen en diens werk 
structureren.  
 

                                                 
75 Bijv. RG. V, 83-84 en 94; Mommsen wijst hierbij echter vooral op Caesars vertrouwen in zijn geluk: RG. 
V, 129 en IV, 312. 
76 Abriss, blz. XVIII. 
77 RG. V, 129; vgl Mommsens oordeel over Caesars politiek ten tijde van de conferentie van Luca (56 
v.C.): “Allein als Staatsmann wie als Feldherr war Caesar ein überverwegener Spieler, der, sich selber 
vertrauend wie seine Gegner verachtend, ihnen immer viel und mitunter über alles Maß hinaus vorgab.” 
(RG. IV, 312); vgl. ook zijn inschatting dat Tiberius Gracchus niet de “kühne Spieler” was die Rome nodig 
had (RG. III, 105). 
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5 Mommsen en Rochau: geschiedschrijving en Realpolitik 
 
Mommsens opvatting over de verhouding van staat en Sittlichkeit staat zeer dicht bij de 
Grundsätze der Realpolitik die Ludwig August von Rochau één jaar voor het verschijnen 
van de eerste band van de Römische Geschichte publiceerde. Rochau’s werk geldt als de 
voornaamste herformulering van het liberale politieke denken na de mislukte revolutie 
van 1848/49. Het werd in ieder geval in de liberale publieke opinie met instemming 
begroet en in brede kring gelezen.78 Mommsens formuleringen met betrekking tot de 
staat en de politiek gaan veelvuldig niet alleen uit van dezelfde basisgedachten, maar 
staan ook in de formulering zeer dicht bij de terminologie van Rochau. Of daarbij sprake 
is van een directe invloed is niet vast te stellen, maar is niet waarschijnlijk. Rochau’s 
boek verscheen in het voorjaar van 1853; Mommsen rondde het manuscript van de eerste 
band van de Römische Geschichte af in oktober of november van dat jaar.79 
Overeenkomsten in ideeën en terminologie zijn dan ook op te vatten als uitingen van een 
gelijkgezinde liberaal-politieke oriëntatie, zij schreven vanuit dezelfde realistische 
nationaal-liberale ideologie. Rochau’s boek kan gezien worden als het handboek van deze 
denkstijl. Uitgangspunt daarbij vormde in politiek opzicht de afkeer van een politiek die 
enkel gebaseerd was op ideeën en idealen. Praktische politiek moest de plaats innemen 
van een politiek gebaseerd op ‘fantasie’ en ‘gevoel’; feiten moesten de plaats innemen 
van Phantasiebilder en Luftschlösser; de empirische wetenschap moest de plaats innemen 
van de filosofie.80 Om die reden oriënteerde Rochau zich bij zijn als 
staatswetenschappelijk uitgegeven verhandeling op de natuurwetenschappen. 

Evenals voor Mommsen was ook voor Rochau de staat een ‘natuurlijk’ fenomeen: 
“Der politische Organismus der menschlichen Gesellschaft, der Staat, entsteht und 
besteht vermöge eines Naturgesetzes, welches der Mensch mit oder ohne Bewußtsein 
freiwillig oder unwillkürlich erfüllt.” (25) De reële staat werd gedragen door de 
verschillende maatschappelijke krachten (Kräfte), dat wil zeggen door de verschillende 
sociale groepen die gezamenlijk een specifieke maatschappij vormden. Politieke kennis 
moest uitgaan van het “Studium der Kräfte, welche den Staat gestalten, tragen, 
umwandeln…” (25) Mommsen gebruikt het begrip ‘krachten’ niet op deze manier, maar 
zijn opvatting dat de concrete historische vorm van een staat afhankelijk was van de 
machtsverhoudingen tussen de op maatschappelijke groepen stoelende politieke 
groeperingen is in feite een concrete uitwerking van Rochau’s abstractere formulering. 
Het eerste inzicht dat volgens Rochau een dergelijk “Studium der Kräfte” zou opleveren 
was “daß das Gesetz der Stärke über das Staatsleben eine ähnliche Herrschaft ausübt wie 
das Gesetz der Schwere über die Körperwelt.” (25) Rochau doelde met zijn ‘natuurwet’ 
op het “simpele feit” dat de vorm die een staat aannam afhankelijk was van de 
                                                 
78 Typerend is de bespreking in de Grenzboten: “Mit einer wahren Freude haben wir die […] Schrift 
gelesen. Es begegnet den Grenzboten selten, daß sie unbedingt loben können; hier aber wüßten wir, einige 
Schlußfolgerungen abgerechnet, […] nicht das geringste einzuwenden.” (anon. [waarschijnlijk J.Schmidt], 
‘Demokratische Bewegungen’, Grenzboten 12 [1853/III] 348-57, cit. blz. 351) Voor de instemming van 
een belangrijk deel van de liberale publieke opinie o.a.: Langewiesche, Liberalismus, 70-72; Wehler, 
‘Einleitung’, 8-9. 
79 Wickert, Mommsen III, 400. 
80 Rochau, Realpolitik, 25-26; vgl. voor deze tegenstelling het semantische overzicht van Peter Stemmler, 
‘“Realismus” im politischen Diskurs’, 95 e.v. 
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machtsbalans en machtsverdeling tussen de verschillende maatschappelijke krachten, 
“daß die Macht allein es ist, welche herrschen kann. Herrschen heißt Macht üben, und 
Macht üben kann nur der, welcher Macht besitzt. Dieser unmittelbare Zusammenhang 
von Macht und Herrschaft bildet die Grundwahrheit aller Politik und den Schlüssel der 
ganzen Geschichte.”81  

De cesuren in de geschiedenis bestonden voor Rochau primair uit een reeks 
omwentelingen in de geschiedenissen van de individuele staten die “durch das Auftreten 
einer neuen Kraft bezeichnet [wird], welche sich gewaltsam Platz schafft im staatlichen 
Leben, und die demselben damit einen neuen Schwung oder eine neue Richtung gibt.” 
(48-9) Zodoende poogde Rochau het begrip revolutie los te maken van de partijgebonden 
waardeoordelen die het begrip belastten en op te vatten als een historisch verschijnsel dat 
aan specifieke wetmatigheden voldeed: “Denn eine Tatsache ist die Revolution, und kein 
Prinzip, weder ein gutes noch ein böses.” (48) En hij benadrukte dat “die Revolution 
beinah so alt [ist] wie der Staat.” (49) Zodoende kon Rochau stellen, “daß sie [de 
revolutie] ein Hauptfaktor der bisherigen Geschichte des europäischen 
Menschengeschlechtes gewesen. Ohne die neuen Quellen, welche ihm die Revolution 
fort und fort zugeführt, läge das Bett des europäischen Geschichtsstromes vielleicht 
ausgetrocknet da, wären seine lebendigen Fluten wohl schon längst untergegangen im 
toten Meer der Überlieferung.” (54) Voor Rochau was het begrip revolutie een algemeen 
historiografisch concept dat niet alleen bruikbaar was om constitutionele veranderingen 
in verschillende historische periodes onder één noemer te kunnen brengen met behulp 
van specifieke kenmerken, maar dat ook als structurerend element van de Europese 
geschiedenis kon dienen. Dit betekende overigens niet dat de geschiedenis een 
permanente revolutionaire wederkeer “des immer gleichen” was. Hoewel revoluties via 
vaste patronen verliepen, kende toch iedere revolutie een specifiek historisch karakter, 
afhankelijk van de gegeven omstandigheden:  
 

“Allerdings trägt jedes revolutionäre Ereignis das Gepräge seines Jahrhunderts, allerdings 
wechselt die Revolution mit den Zeiten ihre Fahnen, ihre Wahlsprüche und ihre Waffen; 
abgesehen aber von allen Äußerlichkeiten war die Vertreibung der Tarquinier eine 
Wirkung des gleichen Geistes, der die Stuarts und die Bourbons gestürzt hat – des 
Geistes der politischen Selbstbestimmung des Volkes gegenüber einem sich vom 
Volkswillen unabhängig glaubenden Königtum.” (49) 

 
In de publieke opinie en in de geschiedschrijving zou volgens Rochau het voornaamste 
criterium ter beoordeling van een revolutie het succes van zo’n revolutionaire gebeurtenis 
moeten zijn. Hierin kwamen twee belangrijke elementen van een revolutie tot 
uitdrukking, “de sittliche en de politieke”:  
 

“Um vor diesem [geschichtlichen] Urteil zu bestehen, bedarf die Revolution einmal der 
sittlichen Rechtfertigung ihrer Beweggründe und Zwecke und zweitens des Nachweises 
der hinreichenden politischen Kräfte und Mittel. Die Führung dieses Nachweises 
geschieht durch den Erfolg. Der Erfolg ist die Probe, durch welche die revolutionäre 
Kraft sich selbst und ihren Beruf bewähren muß. Mit dem Erfolge ist die Revolution der 
Sieg der stärkeren Kraft über die schwächere und also die politische Rechtfertigung ihrer 

                                                 
81 Realpolitik, 25, cursiveringen in origineel; vgl. voor de ‘natuurwetenschappelijke’ oriëntatie: Stemmler, 
‘“Realismus” im politischen Diskurs’, m.n. 92-93. 
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selbst; ohne den Erfolg ist die Revolution die Auflehnung der schwächeren Kraft gegen 
die stärkere und also die politische Verurteilung ihrer selbst.” (52) 

 
Het succes van een revolutie diende overigens niet gezocht te worden in het directe 
succes, maar in “die dauernden Wirkungen” (53), in de gevolgen op lange termijn. 
Wanneer een revolutionaire situatie te lang duurde, zou door “die Zersplitterung der 
Kräfte […] der Staat den Boden unter den Füßen” verliezen: “Dies ist die eigentliche 
Revolutionsgefahr.” (53) Daarmee doelde Rochau op de in de revolutionaire troebelen tot 
uitdrukking komende maatschappelijke tegenstellingen. De hierdoor veroorzaakte 
verzwakking van de staat diende te allen tijde voorkomen te worden. Een sterke staat was 
voor hem absoluut noodzakelijk, zowel om de souvereiniteit naar buiten toe te 
verdedigen als voor de handhaving van de maatschappelijke orde. Rochau stond 
zodoende met beide benen op de bodem van de staatssouvereiniteit, ook al gebruikt hij 
het begrip niet. Wanneer een revolutionaire situatie aanhield “sucht und findet das Volk 
den Ausgang aus dem Revolutionslabyrinth, oder doch wenigstens einen Ruhepunkt in 
der Diktatur, sei es eines Mannes, sei es einer Partei. Die Diktatur ist der vertragsmäßige 
Absolutismus, der Absolutismus auf Kündigung; ihre Unsicherheit ist die Kehrseite ihrer 
Anomalie.” (54)  

Politiek en moraliteit werden zodoende, in ieder geval terminologisch, 
grotendeels van elkaar gescheiden. De ethiek werd grotendeels losgemaakt van het 
publieke domein en in wezen beperkt tot de privésfeer.82 Een vergelijkbaar onderscheid 
komt regelmatig tot uitdrukking in Mommsens oordelen over historische personen, 
instituties en volken, waarin regelmatig de formule “sittlich und politisch” en “sittlich 
und staatlich” voorkomt. Beide elementen kunnen samengaan. Zo merkt hij over de 
Kelten op dat het hen ontbrak aan “die tiefe sittliche und staatliche Anlage, auf welche 
alles Gute und Große in der menschlichen Entwicklung sich gründet.”83 Naar aanleiding 
van het verzet van de oude patricische adel tegen concessies aan de rijke plebejers merkt 
Mommsen bijvoorbeeld op dat “der Kampf der Gemeinde gegen die Geschlechter an sich 
eine politische und selbst eine sittliche Notwendigkeit” was (RG. I, 313). Bovendien 
waren de in de magistraatsambten doorgedrongen plebejers het de arme standgenoten, die 
hen die ambten bezorgd hadden, “politisch und sittlich besonders verpflichtet, demselben 
[Proletariat] […] durch Regierungsmaßregeln zu helfen.” (RG. I, 314) Cato Maior was 
voor Mommsen “politisch und sittlich gründlich borniert…” (RG. II, 342) Op dezelfde 
manier schrijft Mommsen over “die sittliche und politische Verkehrtheit von [Tiberius] 
Gracchus’ Tun” en “das verhängnisvolle sittlich-politische Dilemma” van diens broer 
Gaius (RG. III, 102 en 126). Het sittliche en het politieke oordeel kunnen echter ook uit 
elkaar lopen, zoals in de politieke praktijk ethiek en macht uiteenliepen. De Achaeërs 
bijvoorbeeld “verzichteten [tijdens de Tweede Macedonische Oorlog] auf ihre sittlich 
ehrenwerte, aber politisch unhaltbare Neutralität…” (RG. II, 237). En over het politieke 
bondgenootschap tussen Pompeius en de democraten eind jaren 70 v.C. merkt Mommsen 
op dat dit geenszins op werkelijke sympathie gebaseerd was: “indes die politische 
                                                 
82 Dit wordt sterk benadrukt door Stemmler, ‘“Realismus” im politischen Diskurs’, 90; het onderscheid 
tussen politiek en moraal wordt door Rochau pas definitief gemaakt in het tweede deel van de Grundsätze 
der Realpolitik (1869). 
83 RG. I, 339. Mommsens oordeel over de Kelten sluit in de Römische Geschichte zodoende naadloos aan 
bij dat van het bijna gelijktijdige essay over ‘Zwitserland in de Romeinse tijd’ (zie verder onder hoofdstuk 
VIII,4). 
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Notwendigkeit überwog, wenigstens für den Augenblick, jedes sittliche Bedenken.” (RG. 
IV, 102) Het begrip sittlich duidt hier op ethiek, op ethisch handelen. Uit de beide laatste 
voorbeelden blijkt echter dat het politieke handelen niet persé sittlich, ethisch hoeft te 
zijn, omdat de politiek een eigen terrein vormde. Maar omgekeerd kon onethisch 
handelen de staat of de natie, de sittliche Mächte, ten goede komen en zodoende in een 
hogere ethiek gerechtvaardigd blijken te zijn. 

Het duidelijkst komt deze scheiding tussen individueel ethisch handelen en 
politiek handelen – en de hiermee verbonden problematiek – bij Mommsen tot 
uitdrukking in zijn oordeel over Gaius Gracchus.84 Gracchus had er volgens Mommsen 
naar gestreefd de republiek te vervangen door een “Tyrannis”.85 Dit paste in de 
‘noodzakelijk’ geachte ontwikkeling van Rome en werd zodoende door Mommsen 
positief beoordeeld, maar hij constateert tegelijkertijd een wezenlijke tweeslachtigheid in 
Gracchus’ politieke bestaan: “Gleich hier an der Schwelle der Tyrannis entwickelt sich 
das verhängnisvolle sittlich-politische Dilemma, daß derselbe Mann zugleich, man 
möchte sagen, als Räuberhauptmann sich behaupten und als der erste Bürger den Staat 
leiten soll…”86 Daarbij wees Mommsen op de persoonlijke motieven die Gracchus tot 
zijn politiek bewogen hadden en vooral op de manier waarop deze de Pöbel had gefêteerd 
en de provincies had uitgeleverd aan de equites. “Er war ein politischer Brandstifter… 
Und doch – dieser größte der politischen Verbrecher ist auch wieder der Regenerator 
seines Landes.” De politieke misdaden worden – en hier is Mommsens perspectief weer 
vergelijkbaar met dat van Rochau – gerechtvaardigd door het resultaat: in dit geval niet 
zozeer door de verandering van constitutie (hoewel Mommsen deze in zoverre ook als 
succesvol beschouwde, dat ook de aristocratische “restauratie” na Gracchus’ dood tot de 
omwenteling van Sulla in wezen op de bodem van deze constitutie stond), maar door de 
positief gewaardeerde politiek-inhoudelijke aspecten en resultaten van Gracchus’ 
politiek: “Es ist kaum ein konstruktiver Gedanke in der römischen Monarchie [d.w.z. 
Caesars monarchie en het hierop volgende principaat], der nicht zurückreichte bis auf 
Gaius Gracchus.”  

Deze “tweeslachtigheid” in Gracchus’ optreden brengt Mommsen tot het oordeel, 
“daß es hier sich wohl ziemen mag, was der Geschichte nur selten ziemt, mit dem Urteil 
zu verstummen.” (RG. III, 127) Politiek en ethiek werden weliswaar gescheiden, maar 
dienden beide in een oordeel betrokken te worden. Ook Rochau haast zich aan zijn 
amorele lofzang op het revolutionaire succes toe te voegen dat dit “allerdings unfähig 
[ist], die sittlichen Mängel der Revolution zu decken, ebensowenig aber kann eine 
erfolglose Revolution durch ihren sittlichen Charakter politisch gerechtfertigt werden.” 
(52) Daarnaast zag Rochau één uitzondering waar “die Revolution der politischen 
Rechtfertigung durch den Erfolg nicht bedarf. Wo die unbedingte sittliche Pflicht 
befiehlt, wie wenn es gilt, das Nationaldasein zu retten oder zu rächen, da kommt der 
Erfolg nicht in Frage, sondern nur die Art und Weise der Vollziehung des Gebotes.” (52) 
                                                 
84 RG. III, 124-27. 
85 RG. III, 124; in zijn formulering brengt Mommsen de tegenstelling tussen een positief gewaardeerde 
Realpolitik in tegenstelling tot een als naief verworpen ‘idealisme’ scherp tot uitdrukking: “Daß nun Gaius 
Gracchus keineswegs, wie viele gutmütige Leute in alter und neuer Zeit gemeint haben, die römische 
Republik auf neue demokratische Basen stellen, sonder vielmehr […] anstatt der Republik die Tyrannis 
[…] einführen wollte, das offenbart die Sempronische Verfassung selbst mit voller Deutlichkeit einem 
jeden, der Augen hat und haben will.” 
86 RG. III, 126; daar ook de volgende citaten. 
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Als voorbeeld wijst Rochau daarbij op het verzet van Numantia tegen de Romeinen: 
“Wenn aber Numantia, zu schwach, das römische Joch zu brechen, stark genug ist, um in 
Blut und Flammen unterzugehen, dann beugt sich die Geschichte in Ehrfurcht an seinem 
Grab: Und wehe jedem Versuch, einen solchen Ausgang als Beweis zu mißbrauchen 
gegen die Tat!” (52-3) Op dezelfde manier oordeelde Mommsen over verschillende door 
Rome overwonnen volken en staatslieden, zoals in het vaak geciteerde voorbeeld van de 
Samnieten: “Die Geschichte darf dem edlen Volke das Zeugnis nicht versagen, daß es 
seine Pflicht [namelijk “in dem Kampf um die Freiheit und die Nationalität, den die 
Italiker gegen Rom zu führen hatten”] begriffen und getan hat.” (RG. I, 377; vgl. onder 
hoofdstuk VII,6) De nadruk die beide auteurs leggen op de “sittliche Pflicht” komt voort 
uit het ‘idealistische’ karakter van hun liberale denkstijl.87 Weliswaar hadden zowel 
Rochau als Mommsen de neiging Sittlichkeit en macht, ethiek en politiek tot op zekere 
hoogte los te koppelen, maar de politiek bleef uiteindelijk toch gebonden aan de sittliche 
Mächte en daarmee aan ethische postulaten.  

Het is zodoende niet juist in Rochau’s nadruk op de rol van de macht en van het 
succes in het doorzetten van politieke doelstellingen een amorele machtspolitiek te zien. 
Deze doelstellingen werden door hem vanuit een duidelijk ethisch standpunt 
geformuleerd en inhoudelijk, evenals door Mommsen, verbonden met een liberalisering 
en parlementarisering van de staat.88 In deze zin interpreteerde hij de betekenis van de 
revoluties in de Europese geschiedenis. Inhoudelijk ging het in Rochau’s ogen bij alle 
revoluties “um den Besitz der öffentlichen Gewalt”, een strijd “welcher sich durch die 
ganze europäische Geschichte hindurchzieht…” (55) Daarbij zou het iedere keer gaan om 
de “Ausgleichung des Gegensatzes zwischen Regierten und Regierenden – die 
Selbstregierung ist das mehr oder weniger deutlich erkannte Endziel der politischen 
Bestrebungen des Volks.” (56) Tegelijkertijd, en ogenschijnlijk in strijd met zijn 
gedachte van de revolutie als een constitutief element van de Europese geschiedenis, 
wijst Rochau op de langzame, maar onophoudelijke opmars van de “Geist der 
Selbstregierung” (56). Daarbij gaat het hem om het zelfbestuur van het ‘hele volk’ en hij 
richt zich dan ook tegen pogingen van de verschillende politieke partijen het volksbegrip 
conform de eigen politieke doelstellingen te beperken. Maar dit zelfbestuur van het volk 
wordt direct praktisch weer ingeperkt door “die Anerkennung gewisser natürlicher 
Unterabteilungen” binnen het volk (58); de eigenlijke regering moest immers in handen 
van de daarvoor van nature geschikte en begenadigde personen liggen.  

Hier lag, historisch gezien, de oorsprong van de aristocratie. De ideale aristocratie 
wordt door Rochau in organische metaforen aan de staat gebonden en als zijn centrum 
opgevat: “Die echte Aristokratie ist diejenige, welche nach oben wie nach unten hin 
gleich mächtig eingreift, welche das Volk hebt und die Regierung trägt, welche mit dem 
Staat dergestalt verwachsen ist, daß sie in der Vergangenheit desselben ihre starken 
Wurzeln, in seiner Gegenwart ihre gesunde Krone hat.” (58; cursiveringen in origineel) 
Zodoende had de staat in “die echte Aristokratie […] eine feste Bürgschaft der dauernden 
politischen Größe und Macht…” (59) Het was zodoende de aristocratie die de 
staatssouvereiniteit garandeerde, terwijl ze met het volk ‘organisch’ verbonden was. In 
Duitsland echter was van een “echte adel” geen sprake meer. Terwijl een klein deel “de 

                                                 
87 Hock, Liberales Denken, 69 e.v. Vgl. bijv. voor Sybel: boven hoofdstuk IV,3. 
88 Vgl. correct: Lees, Revolution and reflexion, 108: “He in fact made some of the most forceful statements 
of the liberal case for a restructuring of the state’s internal organisation.” 
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souvereiniteit verworven” had (60), bestond het overgrote deel van de Duitse aristocratie 
nog slechts dankzij voorrechten en privileges die haar door de vorstenhoven verleend 
waren en haar afscheidden van het overige volk. De oorzaak zag Rochau in het verzuim 
van de aristocratie “ihre Rolle den wechselnden Forderungen der Geschichte 
anzupassen.” (60) In dit verband maakte het in Rochau’s ogen “einen erheiternden 
Eindruck, wenn das sogenannte Junkertum für eine Aristokratie angesehen sein will und 
Versuche macht, sich aristokratisch zu gebärden und in aristokratischem Ton vernehmen 
zu lassen.” (61) De maatschappelijke en politieke macht die de adel rond 1800 nog had, 
was gevestigd door het “absolutisme”, “durch Verkündigung der landesherrlichen 
Souveränität…” (61)  

De oppositie tegen dit absolutisme kwam, begunstigd door het verloop van de 
oorlogen tegen de Fransen, dan ook niet van de adel, maar van de burgerij. De burger 
verwierf het constitutionalisme “im Schweiße seines Angesichts” (62). Daarmee was een 
eerste stap gedaan conform “der Notwendigkeit, den Staat aus einem fürstlichen Haushalt 
wieder in ein politisches Gemeinwesen umzuwandeln…” (62) Met het concept van de 
“politieke gemeenschap” is een basisprincipe van het door Rochau onderschreven 
negentiende-eeuwse liberalisme aangesproken. De staat werd gevormd door ‘het volk’ en 
dat volk werd geacht zichzelf te regeren middels een “echte aristocratie” die in een 
“organische” verhouding tot het volk stond, “organisch” met dit volk “vergroeid” was. 
Zelfbestuur van het volk was een basisprincipe van het negentiende-eeuwse liberalisme, 
het was “noodzakelijk”; de gedachte dat ‘het’ volk dat niet zelf en masse kon maar het 
moest overlaten aan een ‘natuurlijke’ vertegenwoordiging was dat evenzeer. In de 
moderne Europese staten was de aristocratie niet langer de ‘natuurlijke’ regeringsstand. 
Dat was nu de burgerij, de “gebildete Mittelstand” (62), door Rochau verbonden met de 
begrippen “Intelligenz und Wohlstand” – kenmerken die voor iedere maatschappelijke 
klasse “die Brücke zur politischen Macht” vormden.89 Hij benadrukt dat de 
grootgrondbezittende adel economisch niet langer van betekenis was voor de staat. De 
economie was nu, evenals de publieke opinie, in handen van de burgerij: “Die 
Wissenschaft, die Literatur, die Tagespresse, der zunehmende Handel, das erstarkende 
Gewerbswesen, der wachsende bewegliche Reichtum, und hie und da auch die Bürokratie 
waren die Bundesgenossen oder die Werkzeuge des Bürgertums.” (62) De “gebildete 
Mittelstand” was zodoende maatschappelijk beroepen de macht op zich te nemen. Het 
was namelijk onmogelijk het volk als geheel zichzelf te laten besturen. Dat had de 
geschiedenis van de stadstaten Athene en Florence getoond. “Erst wenn man zu dem 
großen Haufen die gebildeten und wohlhabenden Klassen hinzufügt, erst dann hat man 
dasjenige Volk, welches zur Selbstregierung berufen ist” (183). Want “der wohlhabende 
und gebildete Mittelstand” is, zoals Rochau in zijn hoofdstuk over de politieke situatie in 
Frankrijk schrijft, “der politische Kern des französischen Volks” en “eine Verfassung, 
welche das Geld und die Intelligenz gegen sich hat, ist schon durch diese einzige 
Tatsache verurteilt.” (182) 

Rochau formuleerde hiermee een kernpunt van het burgerlijk-liberale denken.90 
De liberale burgerij beschouwde zichzelf als het middelpunt, de “Kern”, van de 
samenleving, als de natuurlijke representant van staat en volk. De contemporaine 

                                                 
89 Rochau, Realpolitik, 46-47; vgl. ibid. 182-84. 
90 Terecht benadrukt door Lees, Revolution and reflexion, 113-14. Vgl. boven hoofdstuk II voor Mommsen 
en de Grenzboten. 
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politieke strijd ging in haar ogen primair om een verandering van de constitutie in 
parlementaire zin, om de schepping van een constitutionele monarchie op representatieve 
basis, waardoor deze burgerij, het middelpunt van het economisch en cultureel 
scheppende volk, ook politiek en bestuurlijk het centrum zou beheersen. De 
achterliggende opvatting van de historisch “noodzakelijke” maatschappelijke en politieke 
ontwikkeling had echter een tweeslachtig karakter. Enerzijds zagen de liberalen in hun 
oppositie tegen de bestaande machtsstructuren primair een conflict tussen twee 
maatschappelijke groepen met verschillende economische, maatschappelijke en zodoende 
ook politieke belangen: adel en burgerij. Tegelijkertijd waren zij zich uiteraard alleszins 
bewust van het feit dat er ook andere politieke, maatschappelijke en culturele 
groeperingen bestonden, zoals sociaal-economisch in de arbeidersklasse en cultureel in 
het katholicisme. Karl Marx, die met zijn opvatting over de klassenstrijd in feite uitging 
van de liberale visie op de strijd tussen burgerij en ‘feodalisme’, meende dat de strijd van 
de burgerij tegen de adel gevolgd zou worden door een strijd van de arbeid tegen het 
kapitaal – op het eerste gezicht geen onlogisch vervolg op het door de liberalen 
geconstrueerde conflict tussen adel en burgerij. Rochau zag het echter anders:  
 

“Es ist eine nichtssagende Redensart, wenn man von einem vierten Stand spricht, der den 
Mittelstand ablösen werde, wie der Mittelstand vormals in die Stelle der Aristokratie 
eingerückt sei. Zwischen diesem geschichtlichen Vorgang und jener Weissagung fehlt 
jeder innere Zusammenhang. Der Mittelstand hat dem Adel das Heft aus der hand 
gewunden [Rochau schrijft hier over Frankrijk], nicht, weil er zahlreicher war […], 
sondern weil er es ihm an geistiger und sittlicher Bildung und an Wohlstand zuvortat. 
Diese Eigenschaften waren es, welche ihm den Anspruch auf die größere politische 
Geltung gaben und ihn instand setzten, sich dieselbe zu verschaffen. Der sogenannte 
vierte Stand dagegen wird gerade durch den Mangel jener Eigenschaften vorzugsweise 
charakterisiert, und wie lebhaft auch die Teilnahme sei, welche Unwissenheit, Roheit und 
Armut verdienen, so kann doch nur der bare Unverstand ihnen den Beruf zur 
herrschenden politischen Rolle zuerkennen.” (184) 

 
De liberalen vermeden Marx’ conclusie door niet uit te gaan van een gelaagde 
maatschappijopvatting, maar van een concentrische. De burgerij vormde in de bestaande 
samenleving het middelpunt waaromheen zich verschillende maatschappelijke groepen in 
grotere of kleinere afstand bevonden, waaronder ook de adel. Wanneer de liberale 
burgerij eenmaal ook de staat als het centrum van de macht beheerste, zouden niet 
conflicten de verdere maatschappelijke en politieke ontwikkeling beheersen, maar een 
permanent proces van aanpassing van de overige sociale en culturele groeperingen aan 
het liberaal-burgerlijke samenlevings- en cultuurmodel. Emancipatie vormde hier het 
leitmotiv: “macht man ihn [de vierde stand] unterrichtet, gebildet, wohlhabend, so hebt 
man ihn damit auf, so verschmilzt man ihn mit dem bisherigen Mittelstand, der alsdann 
möglicherweise nur noch einen Gegensatz von oben her haben kann.” (184) Politiek zou 
de liberale staat gekarakteriseerd worden door een parlementaire vertegenwoordiging. 
Deze zou ‘het volk’, dat wil zeggen de burgerij, en de (door de burgerlijke intelligentsia 
vertegenwoordigde) publieke opinie representeren en binnen de staat het orgaan van een 
maatschappelijke en politieke harmonie vormen. De overwinning van de liberale burgerij 
zou zodoende in feite het ‘einde van de geschiedenis’ inluiden. 
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Rochau benadrukt hierbij wel de noodzaak van een politiek gericht op het lenigen van de 
sociale nood: “Die Ausrottung des Elendes, des geistigen und sittlichen wie des 
leiblichen, ist einer der höchsten Zwecke, denen die Staatskunst nachstreben kann…” 
(184) De Julimonarchie in Frankrijk was in Rochau’s visie ten ondergegaan aan een 
veronachtzaming van deze problematiek. De oplossing van het sociale probleem kon 
echter niet van de staat komen. De politiek kon slechts de staatsbudgetten beperken en 
belemmeringen van de economie uit de weg ruimen; het probleem zelf echter kon alleen 
opgelost worden door “Steigerung der Produktion” (147). Slechts een liberale 
economische politiek kon op lange termijn soelaas bieden en deze kon slechts 
evolutionair of, in de terminologie van het negentiende-eeuwse Duitse liberalisme, 
“organisch” tot een verbetering van de situatie leiden: “was aber zur Vollendung 
derselben [Maßregeln] übrigbleibt, das muß, ähnlich dem sittlichen und intellektuellen 
Fortschritt, einer ihrer Natur nach langsamen organischen Entwicklung überlassen 
werden, der Entwicklung der wirtschaftlichen Volkskräfte, bei welcher die Politik der 
Hauptsache nach nur die Aufgabe hat, äußere Störungen abzuhalten.” (147) Een revolutie 
daarentegen, “die nichts ist als eine Gewalttat der Politik” (148; mijn cursivering), was 
niet het geëigende middel een einde te maken aan de bestaande armoede: “Der Gedanke 
der sozialen Revolution ist ein Hirngespinst, es sei denn, daß man darunter lediglich einen 
gewaltsamen und durchgreifenden Eigentumswechsel versteht.” (148)  

Evenals Rochau maakte Mommsen een scheiding tussen politiek en moraal, 
althans in die zin dat beide behoorden tot verschillende terreinen van het menselijke 
bestaan. Politiek had primair met macht te maken, niet met ethiek. Tegelijkertijd echter 
bonden Rochau (althans nog in 1853) en Mommsen de politiek wel aan de basisvormen 
van de ethiek, de sittliche Mächte. De nationale staat en voor Mommsen ook de familie 
en het bredere concept van de beschaving boden de geschiedschrijver duidelijk 
inhoudelijk ingevulde en (quasi-)objectieve criteria waarmee het verleden beoordeeld kon 
worden. Daarbij werden deze sittliche Mächte weliswaar in zoverre gehistoriseerd, dat de 
vorm die zij aannamen afhankelijk was van de historische tijd en plaats, maar de ethische 
waarden die zij vertegenwoordigden werden evenzeer opgevat als onveranderlijk als de 
menselijke natuur. Dat er daarbij een spanning kon optreden tussen de als onveranderlijk 
positief in te schatten machtsontplooiing van de staat en de ontplooiing en vrijheid van de 
individuele mens werd wel gezien, maar niet als werkelijk problematisch opgevat. Beide 
aspecten zouden in de burgerlijke nationale staat op natuurlijke wijze samengaan. 
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6 De politieke geschiedenis van de Romeinse republiek 
 
Mommsen structureerde de Romeinse geschiedenis met behulp van een aantal 
continuïteiten die in deze geschiedenis te onderkennen zouden zijn. Niet alleen werden 
deze continuïteiten door hem steeds weer nadrukkelijk als zodanig gekenmerkt, maar hij 
gebruikte ook vele terug- en vooruitverwijzingen naar gebeurtenissen en ontwikkelingen 
in deze geschiedenis. Op deze manier historiseerde Mommsen de Romeinse geschiedenis 
ook, omdat deze continuïteiten immers wortelden in de specifieke “oeroude” en 
“volkstümliche” maatschappelijke en staatsrechtelijke instituties van Rome (vgl. boven 
blz. 137). Tegelijkertijd echter werd deze historisering tegengegaan door Mommsens 
opvatting van de onveranderlijkheid van de menselijke natuur en emoties en doordat hij 
in de “natuurlijke” en sittliche en dat wil zeggen in wezen onveranderlijke grondpatronen 
van het menselijke samenleven objectief gegeven criteria meende te hebben om het 
verleden te beoordelen. In het nu volgende hoofdstuk zal ik proberen te laten zien hoe 
Mommsen met behulp van deze elementen zijn geschiedenis van de Romeinse republiek 
construeerde.  
 
Het ontstaan van de republiek 
 
Mommsens opvatting van de geschiedenis is duidelijk herkenbaar in zijn duiding van de 
revolutie die het einde van het koningschap en het begin van de republiek bracht. Nadat 
hij in krachtige bewoordingen de traditionele overlevering van deze gebeurtenis (“die 
kläglichen, tief verfälschten Berichte”) naar de prullenbak heeft gewezen, stelt hij:  
 

“Die Vertreibung der Tarquinier war […] das Werk zweier großer, bereits im Ringen 
begriffener und der stetigen Fortdauer ihres Kampfes klar sich bewußter politischer 
Parteien, der Altbürger und der Insassen, welche, wie die englischen Tories und die 
Whigs im Jahre 1688, durch die gemeinsame Gefahr das Gemeinwesen in die 
Willkürregierung eines Herrn sich umwandeln zu sehen, auf einen Augenblick vereinigt 
wurden, um dann sofort wieder sich zu entzweien.” (RG. I, 271; reeds in 1e ed.: I, 165)  

 
Beide politieke partijen, wier onderlinge strijd reeds begonnen was, hadden hun eigen 
onderling tegenstrijdige politieke programma’s. De verdrijving van de laatste koning was 
zodoende het resultaat van een monsterverbond, met als doel de macht van de individuele 
magistraat te verminderen. Het eerste continue conflict dat Mommsen in de geschiedenis 
van de Romeinse republiek ontwaarde werd zodoende opgelost doordat het tweede 
conflict, de strijd om politieke gelijkwaardigheid van de plebejers tegen het patriciaat, 
tijdelijk opgeschort werd. Hiermee is impliciet een voluntaristisch element in de 
historische ontwikkeling ingebracht. Een dergelijk compromis tussen twee politieke 
partijen met in wezen tegengestelde belangen moet het werk geweest zijn van de 
desbetreffende partijleiders en de enige reden waarom Mommsen dit element niet 
expliciet vermeldt, is dat hij door de radicale verwerping van het verhalende element in 
de overlevering (in tegenstelling tot het staatsrechtelijke element) geen namen of 
gedetailleerde gebeurtenissen (met uitzondering van de revolutie zelf en de betrokkenheid 
van de beide ‘partijen’) kan geven. Het is in dit verband tekenend dat de naam van 
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Brutus, die in de eerste editie nog prominent genoemd wordt, in de volgende edities is 
weggelaten.91 

Maar juist omdat Mommsen de historische overlevering in dezen radicaal 
verwerpt, moet hij de overgang van monarchie naar republiek middels zijn methode 
terugvoeren op een aantal basisprincipes die hij presenteert als (quasi-)natuurlijke 
wetmatigheden. Deze wetmatigheden zijn verbonden met de drie conflicten die aan de 
geschiedenis van de Romeinse republiek ten grondslag zouden hebben gelegen (RG. I, 
257-58; boven blz. 137-38). Hun wetmatige karakter wordt nadrukkelijk als 
‘noodzakelijk’ en ‘natuurlijk’ gepresenteerd. Bovendien brengt Mommsen de verdrijving 
van Tarquinius in verband met een algemene politieke ontwikkeling van de Grieks-
Italische wereld: “Wie notwendig diese in der natürlichen Entwicklung der Dinge lag, 
dafür ist der schlagendste Beweis, daß dieselbe Verfassungsänderung in dem ganzen 
Kreise der italisch-griechischen Welt in analoger Weise vor sich gegangen ist.”92 Deze 
analogie met de constitutionele ontwikkeling in de gehele Italisch-Griekse wereld dient er 
toe een specifieke historische ontwikkeling – de overgang van monarchie naar republiek 
– als ‘noodzakelijk’ te duiden. Zij werkt tegelijkertijd historiserend, daar het immers gaat 
om een specifieke, parallelle historische ontwikkeling. En historiserend is ook 
Mommsens analyse van deze gebeurtenis in Rome, zoals blijkt uit zijn begripshistorisch-
staatsrechtelijke analyse. Een voorbeeld kan dat verduidelijken:  
 

“Die Königsgewalt ward keineswegs abgeschafft, wie schon das beweist, daß in der 
Vakanz nach wie vor der ‘Zwischenkönig’ eintrat; es traten nur an die Stelle des einen 
lebenslänglichen zwei Jahreskönige, die sich Feldherren (praetores) oder Richter 
(iudices) oder auch bloß Kollegen (consules) nannten. Es sind die Prinzipien der 
Kollegialität und der Annuität, die die Republik und das Königtum unterscheiden und die 
hier zuerst uns entgegentreten.”93  

 
In een in latere edities toegevoegde voetnoot gaat Mommsen nader in op de 

geschiedenis van het begrip consul. De staatsrechtelijke analyse is historiserend; de 
consul is hier een consul en geen burgemeester.  

Anders is het op het eerste gezicht met Mommsens analyse van de positie van de 
senaat in het nieuwe republikeinse staatsbestel. De senaat was het bestuurlijke orgaan dat 
door de beperking van de ambtsmacht van de individuele magistraten het eigenlijke 
machtscentrum van Rome was geworden. Dat had hij vooral bewerkstelligd door het 
beheer van de staatskas in handen te leggen van lagere magistraten, de quaestores, die 
nog veel sterker dan de consuls afhankelijk waren van de senaat.  Zo “zog er [de senaat] 
die Leitung des Kassenwesens an sich, und es kann dieses Geldbewilligungsrecht des 
römischen Senats wohl in seinen Wirkungen mit dem Steuerbewilligungsrecht in den 
heutigen konstitutionellen Monarchien zusammengestellt werden.”94 Dat Mommsen 
geenszins aan een volledig analoge situatie dacht, blijkt ook uit de volledig 

                                                 
91 RG. eerste ed. I, 168. 
92 RG. I, 258, mijn cursiveringen; vgl. ibid.: “der Organismus der alten griechischen und italischen Politie 
entwickelt vielmehr die Beschränkung der lebenslänglichen Gemeindevorstandschaft auf eine kürzere, 
meistenteils jähriche Frist mit einer gewissen Naturnotwendigkeit aus sich selber.” 
93 RG. I, 260; zo nog niet in de eerste ed., maar hier al wel de staatsrechtelijke analyse aan de hand van 
staatsrechtelijke begrippen. Deze begripsjuridische analyse is in de volgende edities uitgebreid. 
94 RG. I, 275; nog niet in de eerste editie; zie boven blz. 110. 
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contrasterende maatschappelijk-politieke achtergrond van deze verschuivingen in Rome 
en in het moderne Europa. In Rome was de senaat het orgaan van de aristocratie als 
heersende groep; in de moderne constitutionele staten waren parlementen juist een 
instrument in handen van de liberale zich emanciperende burgerij. De door Mommsen 
gebruikte analogie is zodoende geen poging tot modernisering van het Romeinse 
staatsrecht, maar een voorbeeld van de illustratieve functie van de analogie in zijn werk.95 
Zijn interpretatie van het vroeg-republikeinse staatsbestel blijft hier steeds binnen het 
staatsrechtelijk-historiserende kader dat aan de Römische Geschichte ten grondslag ligt. 

Door de ondergang van de monarchie in Rome in verband te brengen met 
parallelle gebeurtenissen in de contemporaine Grieks-Italische wereld benadrukte 
Mommsen het noodzakelijke, wetmatige karakter van deze ontwikkeling. De zeldzame 
analogieën tussen antieke en moderne staatkundige organen gebruikte Mommsen om 
specifieke historische situaties te verduidelijken, waarvan hij kon aannemen dat zijn 
lezers deze niet kenden of in ieder geval niet volgens zijn interpretatie zouden opvatten. 
Dat geldt ook voor Mommsens vergelijking van het ontstaan van de Romeinse republiek 
met de Glorious Revolution. In deze analogie kwam het politieke en het in de politiek 
aanwezige voluntaristische element dat Mommsen in de beschreven gebeurtenis 
ontwaarde tot uitdrukking. Bij deze analogie gaat het niet om een (al dan niet 
‘noodzakelijke’) historische ontwikkeling, maar om een specifieke gebeurtenis. 
Mommsen maakte zijn van de oudere literatuur afwijkende interpretatie voor de moderne 
lezer inzichtelijk door de beschreven gebeurtenis te vergelijken met een historische 
gebeurtenis waarvan hij kon verwachten dat zijn lezers die kenden. Het voluntaristische 
element komt ook tot uitdrukking in Mommsens bespreking van het eerste centrale 
element in de geschiedenis van de Romeinse republiek, de strijd om de beperking van de 
macht van de individuele magistraten. Hij spreekt hier zijn lof uit voor de “römischen 
Fortschrittspartei von den Zeiten der Tarquinier bis auf die Gracchen”. Deze partij had 
een duidelijke politieke lijn gekozen, waarvoor alleszins een alternatief voorhanden zou 
zijn geweest:  
 

“Aber das ist das Großartige in diesen römischen Reformversuchen und Revolutionen, 
daß man nie unternimmt, weder die Gemeinde als solche zu beschränken noch auch nur 
sie entsprechender Organe zu berauben, daß nie die sogenannten natürlichen Rechte des 
einzelnen gegen die Gemeinde geltend gemacht werden, sondern daß der ganze Sturm 
sich richtet gegen die Form der Gemeindevertretung.” (RG. I, 257)  

 
Deze politieke richting werd bewust uitgezet door de “namenlosen Staatsmännern, deren 
Werk diese Revolution war…” (RG. I, 267) Staatslieden en politieke partijen – de 
“römische Fortschrittspartei” evenzeer als de Engelse Tories en Whigs – 
vertegenwoordigen hier met hun politieke programma’s en ambities het voluntaristische 
aspect in de historische ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt zowel het resultaat van de 

                                                 
95 Vgl. ook RG. I, 274 (zie boven blz. 110). RG. I, 287 schrijft Mommsen over het concilium plebis: 
“Gültige Volksschlüsse waren derartige ‘Beliebungen der Menge’ (plebi scita) zwar eigentlich nicht, 
sondern anfänglich nicht viel mehr als die Beschlüsse unserer heutigen Volksversammlungen…” De 
vergelijking dient er hier slechts toe de praktische machteloosheid inzake wetgeving (tot 287 v.C.) van het 
concilium plebis aan te duiden; ook  negentiende-eeuwse “Volksversammlungen” (wat Mommsen zich 
daarbij ook concreet voorstelde; waarschijnlijk dacht hij aan bijeenkomsten in de tijd van de revolutie 
1848/49) hadden immers geen wetgevende macht. 
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revolutie als haar voornaamste dragende partij door Mommsens omschrijving meteen 
weer in een langetermijnperspectief gebonden (de “Fortschrittspartei” die een continuïteit 
zou hebben bezeten van het begin van de republiek tot de Gracchen) die als structurerend 
voor de verdere Romeinse geschiedenis kon gelden. 

Mommsens gehele analyse van de verdrijving van Tarquinius en het begin van de 
republiek is verbonden met dit perspectief van de continuïteit van de constituerende 
elementen in de Romeinse geschiedenis. Typerend hiervoor is dat Mommsen 
nadrukkelijk stelt dat de “mittelbaren Folgen” van de politieke revolutie belangrijker 
waren dan de vernieuwingen zelf (RG. I, 271). Na de verdrijving van de koning was “die 
unmittelbare Folge der Revolution die Feststellung der Adelsherrschaft gewesen…” Maar 
vanuit historisch perspectief  “sehen wir Späteren in dieser selbst schon die Knospen der 
jungen Freiheit”, dat wil concreet zeggen: de politieke gelijkberechtiging van de plebs 
(RG. I, 276). Deze ontwikkeling was mogelijk gemaakt doordat plebejers nu Romeins 
burgerrecht kregen en rijke plebejers in de senaat opgenomen werden, hoewel nog niet 
als volledig gelijkberechtigde leden.96 Tegelijkertijd verloor de op de patricische 
geslachten gebaseerde comitia curiata door de opname van de plebs in de burgerij aan 
belang ten koste van de comitia centuriata, waarin landbezit en leeftijd de 
doorslaggevende criteria waren voor politieke invloed. Hier vindt Mommsen  
 

“die ersten Ansätze zu einem neuen, zunächst auf den faktischen Ansehen der Familien 
beruhenden Adel, der künftigen Nobilität. Der konservative Grundcharakter des 
römischen Gemeinwesens konnte sich nicht deutlicher bezeichnen als dadurch, daß die 
republikanische Staatsumwälzung zugleich zu der neuen, ebenfalls konservativen und 
ebenfalls aristokratischen Staatsordnung die ersten Linien zog.” (RG. I, 277)  

 
Daarmee zijn dan meteen de hoofdlijnen gegeven voor de verdere interne ontwikkeling 
van Rome die in de volgende hoofdstukken (Boek 2, hfdst. 2 en 3) beschreven wordt, een 
ontwikkeling die eindigt met de vorming van de nobilitas. Deze laatste duiding ontbreekt 
nog in de eerste editie. Het is opnieuw typerend voor de scherpere formulering van zijn 
uitgangspunten dat Mommsen zijn hoofdstuk in 1857 niet meer met de gelijkberechtiging 
van de plebs eindigde, maar ook meteen de verdere hierop volgende ontwikkeling van de 
republikeinse geschiedenis aanduidt. Daarmee worden het langetermijnperspectief, 
gebaseerd op de historische uitgangspunten van de Romeinse geschiedenis, en de 
continuïteit van deze ontwikkeling nog eens nadrukkelijk onderstreept.  
 
De Standenstrijd van de vroege republiek en het ontstaan van de nobilitas 
 
De coalitie van patriciërs en plebejers, die de koning verdreven had, had geen 
draagkrachtige basis voor de toekomst gehad: “Solche Transaktionen beschränken sich 
notwendigerweise auf das geringste Maß gegenseitiger, durch mühsames Abdingen 
gewonnener Konzessionen und lassen die Zukunft entscheiden, wie das Schwergewicht 
der konstitutiven Elemente weiter sich stellen, wie sie ineinandergreifen oder einander 
entgegenwirken werden.” (RG. I, 271). De wetmatigheid die Mommsen hier na de 
vestiging van de republiek ziet, is de noodzakelijke strijd om het burgerrecht, in dit geval 

                                                 
96 RG. I, 269 e.v. met 270 en 272 de aanduiding dat door deze stap politieke gelijkberechtiging uiteindelijk 
mogelijk zou worden. 
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tussen patriciërs en plebejers. Het tweede conflict dat Mommsen als constitutief voor de 
geschiedenis van de Romeinse republiek beschouwde, was in zijn ogen ‘noodzakelijk’. 
Ongelijkheid in politieke rechten moest altijd tot politieke strijd leiden, zoals dat ook in 
de liberale oppositie tegen de bestaande staatkundige structuren in het negentiende-
eeuwse Duitsland het geval was. Het contemporain-politieke liberale denken leverde 
Mommsen zodoende een centrale leidraad voor zijn geschiedenis van Rome, die hij mede 
construeerde als een continue strijd om politieke gelijkberechtiging. De plebs was 
geïntegreerd in de burgerij en rijke plebejers werden opgenomen in de senaat, maar voor 
de magistraatsambten waren zij niet verkiesbaar. Het gevolg was “die Umwandlung der 
Altbürgerschaft in einen Geschlechtsadel…” (RG. I, 272) Nieuwe geslachten werden niet 
meer in het patriciaat opgenomen. 

De strijd tussen de patriciërs en de plebejers om de politieke gelijkberechtiging 
viel niet samen met de tegenstelling die in de politiek van de vroege republiek centraal 
zou hebben gestaan: de sociaal-economische spanningen tussen rijk en arm – de derde 
conflicthaard die constituerend zou zijn geweest voor de geschiedenis van de Romeinse 
republiek (RG. I, 257-58; zie boven blz. 137-38). De patriciërs en de rijke plebejers 
hadden in dit conflict dezelfde belangen die zij, door de toelating van (rijke) plebejers tot 
de senaat, gezamenlijk konden verdedigen (RG. I, 282). Toch was dit geen stabiel 
bondgenootschap, omdat de patriciërs halsstarrig vasthielden aan hun privileges – hier 
ontwaarde Mommsen de “wahre Junkergeist”.97 De rijke plebejers maakten gebruik van 
de sociale onrust om hun eigen belangen – maatschappelijke en politieke 
gelijkberechtiging – door te drukken. Het directe resultaat van het sociale conflict was 
zodoende uiteindelijk een constitutionele hervorming: de instelling van het 
volkstribunaat.  

Mommsen oordeelde, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Niebuhr, buitengewoon 
negatief over dit ambt. De voornaamste reden daarvoor was gelegen in het 
staatsrechtelijke karakter van dit instituut dat geen oplossing bood voor de achterliggende 
sociaal-economische problemen terwijl het de staatsrechtelijke orde ondermijnde. Op het 
terrein van de justitie kwam dat door de sacrosanctitas van de volkstribuun, omdat ieder 
vergrijp hiertegen door de plebejische autoriteiten beoordeeld moest worden. Bovendien 
hadden ook de plebejische aediles juridische bevoegdheden, terwijl beroepzaken tegen de 
uitspraken van deze plebejische quasimagistraten niet door de comitia van de populus, 
maar door het concilium plebis behandeld werden, hoewel de beschuldigden in de regel 
patriciërs zullen zijn geweest. Daarom was deze rechtshandhaving volgens Mommsen  
“ursprünglich ohne Frage Lynchjustiz.” (RG. I, 285-86) De staatssouvereiniteit werd op 
justitieel gebied ondergraven, omdat “der Patrizier von Behörden zur Rechenschaft 
gezogen ward, die nicht der Bürgerschaft, sondern einer innerhalb der Bürgerschaft 
gebildeten Assoziation vorstanden, und [weil] er gezwungen ward, statt an die 
Bürgerschaft, an eben diese Assoziation zu appellieren.” (RG. I, 285) Bovendien 
verkregen de volkstribunen het wetgevende initiatief (RG. I, 287).  

Het gevolg was, “daß man die Einheit der Gemeinde brach, daß die Beamten 
einer unsteten und von allen Leidenschaften des Augenblicks abhängigen 
Kontrollbehörde unterworfen wurden, daß auf den Wink eines einzelnen der auf den 

                                                 
97 Het was een algemeen burgerlijk-liberaal standpunt dat de politiek van de Pruisische Junker slechts 
gericht was op het vasthouden van de geërfde privileges. Vgl. bijv. uit vele voorbeelden: ‘Die Junkerpartei 
in Preußen’, Grenzboten 11 (1852/IV) 481-92, en de adelskritiek in Freytags roman Soll und Haben. 
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Gegenthron gehobenen Oppositionshäupter die Verwaltung im gefährlichsten Augenblick 
zum Stocken gebracht werden konnte, daß man die Kriminalrechtspflege, indem man alle 
Beamte dazu konkurrierend bevollmächtigte, gleichsam gesetzlich aus dem Recht in die 
Politik verwies und sie für alle Zeiten verdarb.” (RG. I, 289) De instelling van het 
volkstribunaat was voor Mommsen dan ook “kein Beweis politischer Weisheit, sondern 
ein schlechtes Kompromiß zwischen dem reichen Adel und der führerlosen Menge.” 
(RG. I, 289) Daarbij benadrukte hij, conform zijn historiografische basisideeën, dat “die 
Änderung der Staatsform […] an sich für ein Volk kein Unheil” is, maar – en hier 
plaatste hij het ontstaan van het volkstribunaat in de algehele historische ontwikkeling 
van Rome – “für das römische [Volk] war es vielmehr ein Unglück, daß die Monarchie 
zu spät eingeführt ward nach Erschöpfung der physischen und geistigen Kräfte der 
Nation.” (RG. I, 290) Reeds in de vroege republiek – en niet pas in de tijd van de 
Gracchen – zag Mommsen de monarchie zich als staatsrechtelijk alternatief aandienen 
voor de handhaving van de staatssouvereiniteit die door de instelling van het 
volkstribunaat ondergraven was. Dit volkstribunaat was volgens Mommsen de 
georganiseerde “burgeroorlog” en deze stelling onderbouwde hij met de verhalen van de 
annalistische traditie.98 Typerend zijn in dit verband Mommsens beoordelingen die 
refereren aan de verdere historische ontwikkeling van Rome. Zo omschrijft hij Appius 
Herdonius en zijn aanhang als een “catilinarischen Bande” (RG. I, 291) en zag hij in het 
optreden van Spurius Cassius impliciet een voorganger van het door Gaius Gracchus 
nagestreefde koningschap, zoals ook zijn ondergang nadrukkelijk in de continuïteit van 
de republikeinse geschiedenis geplaatst wordt.   

In het volgende hoofdstuk schetst Mommsen vervolgens hoe uit deze 
Standenstrijd via de Licinisch-Sextische Wetten en de lex Hortensia de nobilitas en het 
senaatsregime voortgekomen zijn. De “plebejische Aristokratie” hield als de aanvoerder 
van de plebs “in dem Tribunat den Bürgerkrieg gesetzlich in der Hand und konnte mit 
dem sozialen Notstand die Schlachten schlagen, um dem Adel die Friedensbedingungen 
zu diktieren und als Vermittler zwischen beiden Parteien für sich den Zutritt zu den 
Ämtern zu erzwingen.” (RG. I, 301) Opnieuw benadrukt Mommsen dat er sprake was van 
een “burgeroorlog”. Het einde van de Standenstrijd betekende de “Sturz des Junkertums” 
(RG. II, 309) en de vestiging van de burgerlijke gelijkheid.  

In Mommsens analyse van deze gebeurtenissen speelt zijn constructie van een 
continuïteit in de Romeinse geschiedenis opnieuw een centrale rol. In de eerste plaats 
werd de burgerlijke gelijkheid juridisch hersteld.99 Tegelijkertijd kon de geplaagde 
boeren-middenstand geconsolideerd worden dankzij de kolonisatie in het kader van de 
Romeinse expansie in Italië (RG. I, 317-18), terwijl omgekeerd de militaire successen 
van Rome lieten zien, “daß das Junkertum der Bauernschaft Platz gemacht hatte…” (RG. 
I, 318) De zwaar bevochten juridische gelijkberechtiging kwam tot uitdrukking in de 

                                                 
98 RG. I, 290: “Indes man hatte den Bürgerkrieg organisiert; er ging seinen Gang.” De geschiedenis van 
Coriolanus “öffnet den Einblick in die tiefe sittliche und politische Schändlichkeit dieser ständischen 
Kämpfe.” (ibid. 291). 
99 Mommsens formulering is typerend: “Endlich, die bürgerliche Gleichheit ward durch die Reform vom 
Jahre 387 (367 v.C.) und deren weitere folgerichtige Entwicklung in gewissem Sinne allerdings erreicht 
oder vielmehr wieder hergestellt. Wie einst, als die Patrizier noch in der Tat die Bürgerschaft ausmachten, 
sie untereinander an Rechten und Pflichten unbedingt gleichgestanden hatten, so gab es jetzt wieder in der 
erweiterten Bürgerschaft dem Gesetze gegenüber keinen willkürlichen Unterschied.” (RG. I, 318; mijn 
cursiveringen). 
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samenstelling van de senaat, grotendeels bestaande uit oudmagistraten en zodoende 
indirect door de burgerij gekozen. Bovendien was in de eerste fase na het einde van de 
Standenstrijd ook iedere burger werkelijk verkiesbaar voor het hoogste ambt.  

Het was de senaat die Rome voortaan regeerde. Dit senatoriale bewind had zich in 
de vroege republiek gevormd, maar werd nu versterkt door de toenemende verzwakking 
van het consulaire imperium.100 Verschillende taken die de consuls in het begin van de 
republiek nog als enige dragers van het koninklijke imperium hadden uitgevoerd, zoals de 
rechtspraak en de census, kwamen in handen van nieuw ingestelde magistraatsambten, 
terwijl de senaat ook zelf sterker greep kreeg op de consuls, zoals door de verdeling van 
de provinciae. Mommsen zag in deze ontwikkeling een revolutie die een nieuwe 
constitutie tot gevolg had. Maar deze constitutie was gebaseerd op het Romeinse 
staatsrecht en kon zodoende als specifieke historische vorm van dit staatsrecht gelden. 
Zijn analyse van de Romeinse constitutie, zoals deze na afloop van de Standenstrijd 
bestond, leidde Mommsen in met de opmerking dat hij nu wilde “schildern, wie unter 
diesen Veränderungen das neue Regiment sich konstituierte, und wie nach der politischen 
Beseitigung der Adelschaft die drei Elemente des republikanischen Gemeinwesens, 
Bürgerschaft, Magistratur und Senat, gegeneinander sich stellten.” (RG. I, 320) Het 
resultaat van de nauwelijks te reconstrueren historische ontwikkeling was een ware 
revolutie geweest:  
 

“Daß dies neue Regiment des Senats bei aller Schonung der bestehenden Formen eine 
vollständige Umwälzung des alten Gemeinwesens in sich schloß, leuchtet ein; daß die 
freie Tätigkeit der Bürgerschaft stockte und erstarrte und die Beamten zu 
Sitzungspräsidenten und ausführenden Kommissarien herabsanken, daß ein durchaus nur 
beratendes Kollegium die Erbschaft beider verfassungsmäßiger Gewalten tat und, wenn 
auch in den bescheidensten Formen, die Zentralregierung der Gemeinde ward, war 
revolutionär und usurpatorisch.” (RG. I, 332; formulering nog niet in 1e ed.)  

 
Dit senaatsregime was niet de doelstelling geweest van de plebejische aanzienlijken die 
in de Standenstrijd hadden gestreden voor het recht het consulaat te mogen bekleden. Het 
was het resultaat van een in de bronnen vrijwel onzichtbaar historisch proces. In het 
Römisches Staatsrecht wees Mommsen op de onmogelijkheid de concrete historische 
ontwikkeling te reconstrueren, maar hij vatte haar wel op als een reeks politieke en 
ideologische conflicten.101 Het resultaat was immers een politieke omwenteling, dat wil 
zeggen een verandering van constitutie, en een dergelijke historische gebeurtenis vatte 
Mommsen vanuit zijn opvatting van politiek a priori op als het resultaat van een politiek 

                                                 
100 RG. I, 324 e.v.; StR. III/2, 1023 e.v. 
101 “Vordringen und Zurückweichen und allgemeine wie personale Krisen können nicht gefehlt haben in 
dem gewaltigen, Jahrhunderte ausfüllenden Prozess zwischen denjenigen Ehrgeizigen, die als Glieder einer 
Körperschaft und unter Verzicht auf individuelle Vormacht die Sammtherrschaft anstrebten, und den 
Männern autokratischer Ambition. Diese vermögen wir dem dunklen Reich der Vergangenheit nicht 
abzugewinnen, nicht in ihren blutlosen Schatten das geschichtliche Leben wieder zum Pulsiren zu bringen; 
wir würden dazu auch schwerlich im Stande sein, wenn uns die römischen Annalen derjenigen Epoche, in 
der das Senatsregiment sich gebildet hat, minder lückenhaft vorlägen. Jener Wechsel hat sich in der 
Hauptsache sicher in stillem Werden und unter dem Eingreifen derjenigen Personal- und Coteriepolitik 
vollzogen, die ihren Weg in die Jahrbücher nicht fand. Aber die staatsrechtliche Entwickelung selbst liegt 
in ihren Grundzügen mit hinreichender Klarheit und Sicherheit vor.” (StR. III/2, 1024-25; vgl. ook ibid. 
1034-35 en 1148). 
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en ideologisch conflict. Maar omdat dit conflict niet zichtbaar was in de bronnen, bood 
hij in de Römische Geschichte op dit punt alleen een staatsrechtelijke analyse van de 
senaatsheerschappij (RG. I, 324 e.v.). Van belang is daarbij, dat, zoals boven reeds 
uiteengezet (blz 99-100), deze usurpering van de macht door de senaat het gevolg was 
van zijn Beratungsrecht en zodoende uiteindelijk wortelde in het bestaande Romeinse 
staatsrechtelijke systeem: “der Keim dazu liegt in der Institution selbst.” (StR. III/2, 
1032) Van een formele verandering van de constitutie was dan ook geen sprake.102 De 
politieke geschiedenis, opgevat als een strijd tussen individuele staatslieden en partijen 
met hun politieke programma’s gericht op constitutionele veranderingen ten faveure van 
specifieke maatschappelijke groepen, speelde zich ook in de Romeinse republiek af op de 
bodem van het specifiek-Romeinse staatsrecht.  
 
De midden-republiek 
 
Mommsens oordeel over het senaatsregime valt tweeslachtig uit. Positief is hij over de 
samenstelling van de senaat, gebaseerd op de gedachte dat dit lichaam in deze fase 
(indirect) door verkiezing tot stand kwam en nog openstond voor het in de burgerij 
aanwezige politieke talent: “Der Kern des Senats und derjenige Teil desselben, in dem 
Regierung und Verwaltung sich konzentriert, ruhte also nach dem Ovinischen Gesetz im 
wesentlichen […] mittelbar auf der Wahl durch das Volk; und die römische Gemeinde 
war auf diesem Wege zwar nicht zu der großen Institution der Neuzeit, dem 
repräsentativen Volksregimente, aber wohl dieser Institution nahe gekommen…”103 Hij 
eindigde zijn hoofdstuk over het ontstaan van dit regime dan ook met een zeer positief 
oordeel:  
 

“Indes der große, in schweren Kämpfen festgestellte Grundsatz, daß jeder römische 
Bürger gleich vor dem Gesetz sei in Rechten und Pflichten, und die daraus sich 
ergebende Eröffnung der politischen Laufbahn, das heißt des Eintritts in den Senat für 
jedermann, erhielten neben dem Glanz der militärischen und politischen Erfolge die 
staatliche und nationale Eintracht und nahmen dem Unterschied der Stände jene 
Erbitterung und Gehässigkeit, die den Kampf der Patrizier und Plebejer bezeichnen; und 
da die glückliche Wendung der äußeren Politik es mit sich brachte, daß länger als ein 
Jahrhundert die Reichen Spielraum für sich fanden, ohne den Mittelstand unterdrücken zu 
müssen, so hat das römische Volk in seinem Senat längere Zeit, als es einem Volke 
verstattet zu sein pflegt, das großartigste aller Menschenwerke durchzuführen vermocht, 
eine weise und glückliche Selbstregierung.” (RG. I, 333)  

 
Twee elementen spelen in dit oordeel een rol. In de eerste plaats is dat het quasi-
parlementaire karakter van het senatoriale bewind, maar dit wordt meteen verbonden met 

                                                 
102 RG. I, 330: “Die Kompetenz des Senats wurde formell kaum verändert. Der Senat hütete sich wohl, 
durch unpopuläre Verfassungsänderungen oder offenbare Verfassungsverletzungen der Opposition und der 
Ambition Handhaben darzubieten…” 
103 RG. I, 330; het verschil tussen de Romeinse senaat en moderne parlementaire vertegenwoordigingen 
was ook formeel, zoals Mommsen StR. III/2, 1034 opmerkt: “Diese Körperschaft ist, nach heutiger 
Ausdrucksweise, weniger ein Parlament als eine oberste Verwaltungs- und Regierungsbehörde.” Deze 
vaststelling is ongetwijfeld ingegeven door de bestuurlijke situatie in het moderne Duitsland, waar de 
regering formeel en zeker op het terrerin van de buitenlandse politiek onafhankelijk was van het parlement. 
Vgl. voor de senaat als “regering” van Rome in de republiek o.a. ook StR. III/2, 1161-62 en 1212. 



 166 

het tweede element: de grote militaire successen van Rome. De senaat had de Romeinse 
staat de sterke executieve macht gegeven, die Mommsen voor de handhaving van de 
staatssouvereiniteit noodzakelijk achtte. De formulering van dit oordeel laat nog eens kort 
Mommsens staatsideaal zien. Uitgangspunt daarbij is de samenstelling van de senaat door 
(indirecte) verkiezing: hij was “berufen nicht durch den eitlen Zufall der Geburt, sondern 
wesentlich durch die freie Wahl der Nation…” Eenmaal in functie was hij onafhankelijk 
en in staat een duidelijke politieke koers uit te zetten: “auf Lebenszeit im Amte und nicht 
abhängig von dem Ablauf des Mandats oder von der schwankenden Meinung des Volkes; 
in sich einig und geschlossen seit der Ausgleichung der Stände” kon de senaat een 
duidelijke politieke koers uitzetten, omdat de magistraten en de volkstribunen van hem 
afhankelijk waren en de comitia nog grotendeels passief was. Zodoende “war der 
römische Senat der edelste Ausdruck der Nation und in Konsequenz und Staatsklugheit, 
in Einigkeit und Vaterlandsliebe, in Machtfülle und sicherem Mut die erste politische 
Körperschaft aller Zeiten – auch jetzt noch ‘eine Versammlung von Königen’, die es 
verstand, mit republikanischer Hingebung despotische Energie zu verbinden. Nie ist ein 
Staat nach außen fester und würdiger vertreten worden als Rom in seiner guten Zeit durch 
seinen Senat.”104 Hier volgt Mommsen de traditionele duiding die een directe band zag 
tussen de Romeinse constitutie in de midden-republiek en de militaire expansie.  

Maar er is sprake van een herformulering en herwaardering van deze constitutie. 
Mommsen beschouwde de Romeinse staat van deze tijd niet als een ‘gemengde 
constitutie’ in de antieke politiek-filosofische zin. De kracht van Rome lag juist in een 
sterke staatsmacht, zoals deze in de senaat geconcentreerd was, en het succesvolle 
buitenlands-politieke en militair-expansieve beleid werd verklaard uit het feit dat in de 
senaat alles geconcentreerd was dat “das Volk besaß von politischer Intelligenz und 
praktischer Staatskunde” (RG. I, 332) – en dat was wat Mommsen óók van een 
parlementair representatief instituut verwachtte. Het volk moest immers niet direct zelf 
regeren, maar geleid worden door de notabelen van Besitz und Bildung.105 De verwijzing 
naar de senaat als ‘de driehonderd koningen van Rome’ plaatst de senaat bovendien in de 
constitutionele orde van Rome en brengt hem direct in verband met de concentratie van 
de staatsmacht in het imperium van de koning en de consuls. Door de beperking van het 
consulaire imperium in de loop van de republikeinse ontwikkeling had de senaat deze 
macht in de praktijk naar zich toe kunnen trekken.  

Het positieve oordeel over het senatoriale bewind in de midden-republiek wordt 
direct gevolgd door de hoofdstukken over de succesvolle militaire expansie van Rome en 
de daardoor bewerkstelligde nationale eenwording van Italië (hoofdstuk 4-7), die in feite 
uit de krachtige handhaving en uitoefening van de staatssouvereiniteit door de senaat 
verklaard wordt. Ook de overwinning op Karthago in de Eerste en Tweede Punische 
Oorlog wordt door Mommsen mede verklaard uit de rol van de senaat die hij 
verduidelijkt door een vergelijking met de Karthaagse tegenhanger:  
 

“Der römische Senat, welcher der eminenten Tüchtigkeit sich öffnete und im besten Sinn 
die Nation vertrat, durfte ihr auch vertrauen und brauchte die Beamten nicht zu fürchten. 
Der karthagische Senat dagegen beruhte auf einer eifersüchtigen Kontrolle der 

                                                 
104 Alle citaten: RG. I, 332. 
105 Vgl. RG. II, 319 waar sprake is van “des höchsten aller Vertretungsrechte, des Rechtes der trefflichen 
gegenüber den gewöhnlichen Männern…” 
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Verwaltung durch die Regierung und vertrat ausschließlich die vornehmen Familien; sein 
Wesen war das Mißtrauen nach oben wie nach unten und darum konnte er weder sicher 
sein, daß das Volk ihm folgte, wohin er führte, noch unbesorgt vor Usurpationen der 
Beamten.” (RG. II, 26)  

 
Toch zag Mommsen zich herhaaldelijk genoodzaakt het optreden van de senaat tijdens de 
Eerste Punische Oorlog te bekritiseren. Ook de veldtochten in Noord-Italië tussen de 
beide Punische oorlogen gaven aanleiding tot kritiek. Voor deze hele periode gold wat 
Mommsen opmerkte over de Romeinse reactie op de activiteiten van Hamilkar en 
Hasdrubal in Spanje, namelijk “daß der römische Senat diese Verhältnisse kurzsichtig 
und schlaff behandelt hat – Fehler, wie sie seine Führung der gallischen Angelegenheiten 
in der gleichen Zeit noch viel unverzeihlicher aufweist. Überall ist die römische 
Staatskunst mehr ausgezeichnet durch Zähigkeit, Schlauheit und Konsequenz, als durch 
eine großartige Auffassung und rasche Ordnung der Dinge, worin ihr vielmehr die Feinde 
Roms von Pyrrhos bis auf Mithradates oft überlegen gewesen sind.” (RG. II, 93-94) 
Menige overwinning was niet te danken aan de bevelhebber maar aan de militaire 
discipline van de soldaten.106 En de zware nederlagen in het begin van de oorlog tegen 
Hannibal, met name die bij Cannae, werden door hem teruggevoerd op “das Mißtrauen 
zwischen dem Regiment und den Regierten, die Spaltung zwischen Rat und 
Bürgerschaft.”107  

Mommsens kritiek op de buitenlandse politiek van de senaat in deze periode moet 
gelezen worden in de context van de constitutionele ontwikkeling van Rome. Zo voerde 
hij de zeer wisselende krijgskansen in de Eerste Punische Oorlog terug op een gebrek aan 
leiding, een kritiek die logischerwijze ook de politieke leiding, dat wil zeggen de senaat 
betrof. De oorzaak zocht Mommsen in de staatkundige ontwikkeling van Rome:  
 

“er steht inmitten eines Wechsels der politischen Systeme, zwischen der nicht mehr 
ausreichenden italischen Politik und der noch nicht gefundenen des Großstaats. […] Man 
kam nicht mehr aus mit dem Landheer und mit dem Bürgermilizwesen. […] Ist es ein 
Wunder, daß die Zügel eines solchen Regiments der Ratversammlung und den 
kommandierenden Bürgermeistern entschlüpften?” (RG. II, 60-61)  

 
Typerend is in Mommsens hele analyse hier de moderniserende aanduiding van de consul 
als ‘burgemeester’. Rome werd nog als een ‘Gemeinde’ bestuurd, terwijl het een 
wereldmacht was en een hiermee in overeenstemming zijnde constitutie nodig had. Een 
staat was nu eenmaal niet door een ‘burgemeester’ te leiden. En wanneer de senaat wel 
adequate besluiten nam, zoals de oorlogsverklaring aan Macedonië in 200 v.C. , was het 

                                                 
106 Bijv. RG. II, 82-83 naar aanleiding van een Romeinse overwinning op Noorditalische Kelten in 223 
v.C.: “Aber die Überlegenheit der römischen Waffen und der römischen Disziplin erfocht den Sieg und das 
Heer schlug sich durch; wieder einmal hatte die römische Taktik die strategischen Fehler [van Flaminius] 
gutgemacht. Der Sieg gehörte den Soldaten und Offizieren, nicht den Feldherren…” Vergelijkbare 
formuleringen zijn veelvuldig, vgl. bijv. ibid. 113, 115-16, 119; ook ibid. III, 158 over de veldtocht van 
Q.Metellus tegen Jugurtha. 
107 RG. II, 134, hoewel Mommsen in de hierop volgende overbrugging van de kloof tussen regering en 
burgerij nog één keer reden zag  de senaat uitbundig te prijzen: “Wenn noch Rettung und Wiedererhebung 
des Staates möglich war [na Cannae], mußte sie daheim beginnen mit Wiederherstellung der Einigkeit und 
des Vertrauens. Dies begriffen und, was schwerer wiegt, dies getan zu haben, […] ist die herrliche und 
unvergängliche Ehre des römischen Senats.”  
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de comitia die daar een stokje voor stak en er daarom door Mommsen van beschuldigd 
werd “kerktorenpolitiek” in plaats van “staatspolitiek” te voeren.108 Het ontbrak Rome 
aan richtinggevende staatslieden en veldheren, mede als gevolg van de aristocratische 
regeringswijze.109  

Impliciet maar onmiskenbaar is deze diskwalificatie van de republikeinse 
staatsvorm in de wereldmacht Rome te lezen als een aankondiging van het latere 
principaat. De princeps was voor Mommsen immers in de eerste plaats de professionele 
legeraanvoerder van de Romeinse staat en die professionalisering kwam op gang tijdens 
de oorlog met Hannibal. In 214 v.C. was Hannibal in het defensief gedrongen, onder 
andere “mittels der von Marcus Marcellus begründeten Kriegsweise das Talent der 
Offiziere zu entwickeln und die Überlegenheit des römischen Fußvolks in vollem 
Umfange ins Spiel zu bringen. Hannibal durfte wohl noch auf Siege hoffen, aber nicht 
mehr auf Siege wie am Trasimenischen See und am Aufidus; die Zeiten der 
Bürgergenerale waren vorbei.” (RG. II, 163) De leiding van het Romeinse leger 
professionaliseerde en zo was het in Rome met name Marcus Marcellus die Mommsens 
bewondering kreeg. Oorlogvoering bestond evenals politiek in de eerste plaats uit het 
ontwerpen van een programma, van plannen. Zodoende was Hamilkar te vergelijken met 
Scharnhorst en Stein, de grote staatslieden die de basis hadden gelegd voor de Pruisische 
wederopstanding na Jena en Auerstädt.110 

De senaat had een centrale rol gespeeld in de Romeinse expansie in Italië, en ook 
in zijn optreden tijdens de Punische oorlogen en hun nasleep zag Mommsen herhaaldelijk 
reden tot positieve oordelen.111 Kritiek op de senaat in de periode vanaf de Eerste 

                                                 
108 RG. II, 336; vgl. ibid. 228: “So hatte sich wieder einmal recht deutlich gezeigt, daß für die weitläufigen 
und schwierigen Verhältnisse, in welche Rom durch seine Siege gebracht war, die souveränen 
Bürgerversammlungen mit ihren kurzsichtigen und vom Zufall abhängigen Beschlüssen schlechterdings 
nicht mehr paßten…” en ibid. 335-36: “Wenn ferner die Bürgerschaft vollkommen die Fähigkeit hatte, ihre 
Gemeindeinteressen wahrzunehmen, so war es doch sinnlos und geradezu lächerlich, in den höchsten und 
schwierigsten Fragen, welche die herrschende Weltmacht zu lösen überkam, einem wohlgesinnten, aber 
zufällig zusammengetriebenen Haufen italischer Bauern das entscheidende Wort einzuräumen und über 
Feldherrnernennungen und Staatsverträge in letzter Instanz Leute urteilen zu lassen, die weder die Gründe 
noch die Folgen ihrer Beschlüsse begriffen.” 
109 Vgl. bijv. RG. II, 101: “Der römische Staat war in einer Verfassung, wie sie auch in festgegründeten und 
einsichtigen Aristokratien wohl eintritt. Was man wollte, wußte man wohl; es geschah auch manches, aber 
nichts recht noch zur rechten Zeit. […] An einem leitenden, die Verhältnisse im Zusammenhang 
beherrschenden Staatsmann muß es gefehlt haben; überall war entweder zu wenig geschehen oder zu viel.” 
Uiteraard werkt in dit oordeel ook de bewondering door die Mommsen voor Hamilkar Barkas en Hannibal 
voelde, de Karthaagse staatslieden en veldheren die zich door de angstige aristocratie in hun thuisstad niet 
hadden laten weerhouden hun grootse anti-Romeinse politiek te voeren. 
110 RG. II, 110: “Die umsichtige und meisterhafte Ausführung des Planes im einzelnen [Hannibals tocht 
over de Alpen] ist auf jeden Fall bewundernswert, und worauf am Ende alles ankam – sei es nun mehr 
durch die Gunst des Schicksals oder sei es mehr durch die Kunst des Feldherrn, Hamilkars großer Gedanke, 
in Italien den Kampf mit Rom aufzunehmen, war jetzt zur Tat geworden. Sein Geist ist es, der diesen Zug 
entwarf; und wie Steins und Scharnhorsts Aufgabe schwieriger und großartiger war als die von York und 
Blücher, so hat auch der sichere Takt geschichtlicher Erinnerung das letzte Glied der großen Kette von 
vorbereitenden Taten, den Übergang über die Alpen, stets mit größerer Bewunderung genannt als die 
Schlachten am Trasimenischen See und auf der Ebene von Cannae.” De vergelijking van Hamilkar met 
Scharnhorst ook ibid. 91. 
111 Bijv. RG. II, 320: “in der Verwaltung der äußeren Angelegenheiten überwog in dieser Zeit noch 
diejenige Folgerichtigkeit und Energie, durch welche die Herrschaft der römischen Gemeinde über Italien 
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Punische Oorlog vloeit meestal voort uit zijn analyse van de Romeinse constitutie als niet 
adequaat regeringssysteem voor de Romeinse wereldmacht en is niet in de eerste plaats 
gericht tegen de bewust gevoerde buitenlandse politiek van de senaat.  

Veel minder te spreken was Mommsen over de binnenlandse politiek van de 
senaat. Dit wordt al aangekondigd in het hoofdstuk over het einde van de 
Standenstrijd112, maar krijgt pas echt gestalte in het elfde hoofdstuk van boek 3: 
‘Regiment und Regierte’. Na afloop van de Standenstrijd werd de senaat weliswaar 
middels (indirecte) verkiezing gevormd door de meest bekwame burgers, maar het 
bewind bleef in wezen aristocratisch113 ondanks het feit dat “in dieser Epoche die 
Bürgerschaft noch zu unabhängig [war], um die Nichtadligen aus dem Senat vollständig 
ausschließen zu lassen, auch wohl die Adelschaft noch zu verständig, um dies auch nur 
zu wollen…” (RG. II, 312) In toenemende mate echter ontwikkelden de senatoren zich 
“zu einem durch Erbfolge sich ergänzenden und kollegialisch mißregierenden 
Herrenstand.” (RG. II, 319) Het was nu, na de Tweede Punische Oorlog, een kleine groep 
families, de nobilitas, die op basis van erfelijkheid de staat domineerde en “nach 
politischer Sonder- und Alleinmacht [rang] und […] die wichtigsten Institutionen des 
Staats, den Senat und die Ritterschaft, aus Organen des Gemeinwesens in Organe des 
altneuen Adels zu verwandeln [suchte].” (RG. II, 312) Daarbij ging het opnieuw om “von 
der Regierung veranlaßten Neuereungen, die darum, weil sie fast durchgängig nicht den 
Buchstaben, sondern nur die Übung der bestehenden Verfassung ändern, nicht weniger 
Neuerungen sind…” (RG. II, 316)  

Typerend voor Rome (en door Mommsen niet werkelijk verklaard) was het 
samengaan van deze aristocratie met een steeds verdere democratisering, die met name 
tot uitdrukking kwam in de toename van het aantal magistraatsambten die door 
verkiezing bezet werden. Deze democratisering leidde op haar beurt tot een veranderde 
verhouding van de magistratuur ten opzichte van de burgerij: “Magistrat heißt der Mann, 
der mehr ist als die andern; und wenn er der Diener der Gemeinde ist, so ist er eben 
darum der Herr eines jeden Bürgers. Aber diese straffe Haltung läßt jetzt sichtlich nach. 
Wo das  Koteriewesen und der Ämterbettel so in Blüte steht wie in dem damaligen Rom, 
hütet man sich, die Gegendienste der Standesgenossen und die Gunst der Menge durch 
strenge Worte und rücksichtslose Amtspflege zu verscherzen.” (RG. II, 320) Deze 
staatkundige ontwikkeling had weer haar uitwerking op de buitenlandse en militaire 
politiek van Rome, want “die Korruption beschränkte sich nicht auf den Markt, sondern 
übertrug sich auch schon auf das Lager.” (RG. II, 339) De oorlog verwerd tot een 

                                                                                                                                                 
gegründet worden war.” – en Mommsen prees hier vooral de “nichts weniger als geniale, aber klare und 
feste Steuerung des Staats während des hannibalischen Sturmes…” Vgl. RG. II, 134. 
112 Bijv. RG. I, 332-33, binnen het alleszins positieve eindoordeel over het senatoriale bewind: “In der 
inneren Verwaltung ist es allerdings nicht zu verkennen, daß die im Senat vorzugsweise vertretene Geld- 
und Grundaristokratie in den ihre Sonderinteressen betreffenden Angelegenheiten parteiisch verfuhr und 
daß die Klugheit und die Energie der Körperschaft hier häufig von ihr nicht zum Heil des Staates gebraucht 
worden sind.” 
113 Vgl. reeds RG. I, 318-19: “Indes darf es über dieser imponierenden republikanischen Gleichheit nicht 
übersehen werden, daß dieselbe zum guten Teil nur formaler Art war und aus derselben eine sehr 
entschieden ausgeprägte Aristokratie nicht so sehr hervorging als vielmehr darin von vornherein enthalten 
war.” De rijke plebejers verbonden zich met de patriciërs tot een nieuwe adel en zo “blieb nach wie vor das 
Regiment aristokratisch…” 
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rooftocht, terwijl de Italische bondgenoten in toenemende mate geschoffeerd en de 
provinciebewoners uitgezogen werden. (RG. II, 324 e.v.)  

Het buitengewoon negatieve oordeel over de Romeinse oligarchie na de Tweede 
Punische Oorlog vormt de basis voor de beoordeling van het vervolg van de geschiedenis 
van de late republiek in de Römische Geschichte. Typerend voor dit regime was het feit 
dat de nobilitas zich afschermde van de overige burgerij op een manier die vergelijkbaar 
was met de manier waarop de Romeinse burgerij zich in deze periode afschermde van de 
Latijnse bondgenoten (RG. II, 324). De continuïteit van de Romeinse geschiedenis wordt 
hier benadrukt door de houding van de nobilitas en de Romeinse burgerij op deze punten 
expliciet te vergelijken met de situatie van de Standenstrijd: “Wie die Nobilität gegenüber 
den Plebejern, so lenkte die Bürgerschaft gegenüber den Nichtbürgern zurück in die 
Abgeschlossenheit des verfallenen Patriziats; das Plebejat, das durch die Liberalität 
seiner Institutionen großgeworden war, schnürte [sic] jetzt selbst sich ein in die starren 
Satzungen des Junkertums.” (RG. II, 328)  

Deze negatief beoordeelde ontwikkeling van de aristocratie kreeg haar pendant in 
de vorming van een Pöbel ten koste van de traditionele en voor deze periode door 
Mommsen in het algemeen nog positief beoordeelde burgerij. Mommsens beschrijving 
van deze ontwikkeling biedt opnieuw de mogelijkheid basiselementen van zijn 
historiografische constructie zichtbaar te maken. De nieuwe Pöbel wortelde in het 
instituut van de clientela, bestaande uit vrijgelatenen en buitenlanders. Deze 
maatschappelijke instelling was op zichzelf  uralt, maar kreeg door het degeneratieproces 
van de nobiles een nieuwe betekenis:  
 

“Aber wie aus der Aristokratie ein eigener Herrenstand ward, der in seiner Hand nicht 
bloß die Macht, sondern auch den Reichtum vereinigte, so wurden aus den 
Schutzbefohlenen Günstlinge und Bettler; und der neue Anhang der Reichen unterhöhlte 
äußerlich und innerlich den Bürgerstand.” (RG. II, 336)  

 
De diepere oorzaak voor deze ontwikkeling zag Mommsen in de snelle toename van de 
slavernij, die al eerder begonnen was, en in de toestroom van “nach Rom übersiedelnden 
Hellenen und Orientalen […], denen die nationale Servilität ebenso unvertilgbar wie 
jenen [de vrijgelatenen] die rechtliche anhaftete.” (RG. II, 337) “Servilität” vormt hier 
een kernbegrip: de Romeinse burgerij bestond in toenemende mate niet meer uit 
zelfstandige en zich van die zelfstandigheid bewuste burgers, geleid door de besten inter 
pares, maar uit een kleine gesloten groep ‘meesters’ en hun ‘serviele’ ondergeschikten. In 
deze maatschappelijke ontwikkeling, die wortelde in de “oeroude” instituties van 
slavernij en clientela, zag Mommsen de “natuurlijke oorzaken” voor de opkomst “van 
een hoofdstedelijke Pöbel” (RG. II, 337). In het begrip ‘natuurlijk’ komen hier opnieuw 
twee elementen samen: enerzijds de ontwikkeling van de specifieke maatschappelijke en 
juridische instituties die kenmerkend waren voor de Romeinse samenleving en die 
wortelden in de vroegste geschiedenis van het Romeinse volk; anderzijds is het begrip 
weer verbonden met Mommsens opvatting over de ontwikkeling van de burgerlijke 
maatschappij of de deze ontwikkeling afsnijdende vorming van juridische barrières 
tussen de verschillende groepen in de samenleving en het hieruit voortkomende conflict 
om gelijkberechtiging. 
Bij dit tweede element speelt in de Romeinse geschiedenis niet alleen de oeroude 
aanwezigheid van slavernij en clientela een structurerende rol, maar ook het (bewuste) 
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politieke handelen dat de ‘natuurlijke’ ontwikkeling van een ‘burgerlijke samenleving’ 
onderbrak. Politici van verschillende partijen worden er door Mommsen van beschuldigd 
de vorming van de Pöbel systematisch in de hand te hebben gewerkt “und durch 
Volksschmeichelei und noch schlimmere Dinge den alten Bürgersinn […] unterwühlt zu 
haben.” Daarmee doelde Mommsen met name op de rol die het geven van spelen en het 
schenken van graan aan de burgerij in toenemende mate in de politiek gingen spelen en 
die hij meteen weer in de continuïteit van de Romeinse geschiedenis integreerde:  
 

“Die alte [!] Verpflichtung der Beamten, namentlich der Ädilen, für billige Kornpreise zu 
sorgen und die Spiele zu beaufsichtigen, fing an, in das auszuarten, woraus endlich die 
entsetzliche Parole des kaiserlichen Stadtpöbels hervorging: Brot umsonst und ewiges 
Volksfest.” (RG. II, 337) 

 
Het ontbrak de leidende politici aan duidelijke politieke ideeën en programma’s. Het 
bewind van de nobilitas – een “Regiment adlicher Nullitäten” – liet  
 

“in den inneren Angelegenheiten das Schiff vor dem Winde treiben; wenn man unter 
innerem Regiment mehr versteht als die Erledigung der laufenden Geschäfte, so ward in 
dieser Zeit überhaupt in Rom nicht regiert. Der einzige leitende Gedanke der regierenden 
Korporation war die Erhaltung und womöglich Steigerung ihrer usurpierten Privilegien.”  
 

En deze politieke constellatie had ook haar uitwerking op de buitenlandse politiek:  
 

“Auch die Tatenlosigkeit der Regierung nach außen hin hängt ohne Zweifel mit dieser 
gegen die Bürgerlichen ausschließenden und gegen die einzelnen Standesglieder 
mißtrauischen Adelspolitik zusammen.” (RG. III, 78)  

 
De heerschappij van de senaat, zoals deze in de Standenstrijd was gevormd, was het 
resultaat van een niet concreet reconstrueerbare politiek-historische ontwikkeling (zie 
boven blz 164-65). Maar deze heerschappij was maatschappelijk uiteindelijk gebaseerd 
op het voortbestaan van een aristocratie, een aristocratie die nu echter was samengesteld 
uit het patriciaat en de rijke plebejers. Het gevolg was dat zich ook meteen weer een 
oppositie vormde, die nu niet meer opkwam voor de gelijkberechtiging van de rijke 
plebejers, maar “als Vertreterin der geringen Leute und namentlich der kleinen Bauern” 
(RG. I, 320) – een ontwikkeling die zich evenzeer aan de historicus onttrok als de 
vorming van de senaatsheerschappij; en ook hier benadrukte Mommsen de moeilijkheid 
deze ontwikkeling “anschaulich darzulegen”:  
 

“Aber es wird diese innere Entwicklung nicht bloß von dem Waffenlärm der großen 
Kriege und Siege gleichsam übertäubt, sondern es entzieht sich auch ihr Bildungsprozeß 
mehr als irgendein anderer in der römischen Geschichte dem Auge. Wie eine Eisdecke 
unvermerkt über den Strom sich legt und unvermerkt denselben mehr und mehr einengt, 
so entsteht diese neue römische Aristokratie; und ebenso unvermerkt tritt ihr die neue 
Fortschrittspartei gegenüber gleich der im Grunde sich verbergenden und langsam sich 
wieder ausdehnenden Strömung. Die einzelnen jede für sich geringen Spuren dieser 
zwiefachen und entgegengesetzten Bewegung, deren historisches Fazit für jetzt noch in 
keiner eigentlichen Katastrophe tatsächlich vor Augen tritt, zur allgemeinen 
geschichtlichen Anschauung zusammenzufassen, ist sehr schwer. Aber der Untergang der 
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bisherigen Gemeindefreiheit und die Grundlegung zu den künftigen Revolutionen fallen 
in diese Epoche; und die Schilderung derselben sowie der Entwicklung Roms überhaupt 
bleibt unvollständig, wenn es nicht gelingt, die Mächtigkeit jener Eisdecke sowohl wie 
die Zunahme der Unterströmung anschaulich darzulegen und in dem furchtbaren 
Dröhnen und Krachen die Gewalt des kommenden Bruches ahnen zu lassen.” (RG. II, 
309-10)  

 
Met deze in een sterke natuurmetafoor geklede interpretatie van de politieke 
ontwikkeling vanaf de vierde eeuw v.C. wordt niet een dialectisch gestructureerde 
ontwikkeling van de Romeinse politiek aangeduid, maar juist een sterke continuïteit, een 
continuïteit die, zoals Mommsen meteen aansluitend aan de hiervoor geciteerde passage 
uiteenzet, in de eerste plaats tot uitdrukking kwam in de continuïteit van de adellijke 
eretekens en ererechten in de overgang van het patriciaat naar de nobilitas. Rome was 
gedurende de hele republiek een aristocratisch geregeerde staat. De oppositie die zich in 
deze fase formeerde werd na de Tweede Punische Oorlog zichtbaar in twee vormen. In de 
eerste plaats was er de door Cato Maior geleide Reformpartei die steunde op de boeren; 
daarnaast ontwikkelde zich een demagogie die haar politieke basis had in de 
hoofdstedelijke Pöbel. Typerend voor beide partijen achtte Mommsen het ontbreken van 
een systematisch politiek programma. 

De republikeinse constitutie echter was ondertussen een anachronisme geworden. 
De demagogen – de partij van de populares – streefden naar een “Beschränkung der 
Regierungs- und Erweiterung der Bürgerschaftskompetenz” (RG. II, 349) en slaagden er 
inderdaad in de beslissingsbevoegdheden van de comitia uit te breiden. Maar de 
Urversammlungen waren in een grote staat als het Romeinse wereldrijk niet langer in 
staat de politieke en militaire stand van zaken te overzien en zodoende de juiste 
beslissingen te nemen. De nederlagen die Rome in eerste instantie tegen Hannibal leed 
waren evenzeer een gevolg van deze achterhaalde constitutionele situatie als de zwakke 
leiding in de oorlog tegen Perseus van Macedonië; de comitia voerde een “kerktoren-“, 
geen “staatspolitiek” (RG. II, 336 en 353). In de praktijk volgde “die Masse willenlos 
dem nächsten Impulse, und Unverstand und Zufall entschieden.” (RG. II, 353) ‘Impulsen’ 
en ‘toeval’ kwamen in de plaats van een op kennis en overleg gebaseerde planmatige 
aanpak van de buitenlandse politiek en de binnenlandse problemen. De uitbreiding van de 
volkssouvereiniteit leidde tot een ondergraving van het basisprincipe van de 
staatssouvereiniteit, tot de “Schwächung der Regierung und der Gemeinde”, dat wil dus 
zeggen van de effectieve executieve macht. Deze had eerst bij de koning en de consuls, 
de magistraten met het koninklijke imperium gelegen en was vervolgens in de praktijk 
overgegaan op de senaat. Nu kwam de effectieve beslissingsmacht direct in handen van 
de souvereine burgerij, die echter niet in staat was hier op een efficiënte en voor de staat 
zinvolle manier inhoud aan te geven:   
 

“und was sollte werden aus einem Gemeinwesen, in welchem Krieg und Frieden, 
Ernennung und Absetzung des Feldherrn und der Offiziere, die gemeine Kasse und das 
gemeine Gut von den Launen der Menge und ihrer zufälligen Führer abhingen?” (RG. II, 
353)  

 
De vraag is uiteraard retorisch. Mommsens hele duiding is er op gericht de traditionele, 
reeds in de latere antieke literatuur geformuleerde stelling te ondergraven dat “die Zeit 
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nach dem Hannibalischen Kriege als die goldene Roms und Cato als das Muster des 
römischen Staatsmanns” kon gelden:  
 

“Es war vielmehr die Windstille vor dem Sturm und die Epoche der politischen 
Mittelmäßigkeiten […] In keiner Epoche ist die römische Verfassung formell so stabil 
geblieben wie in der vom Sizilischen [Eerste Punische] Kriege bis auf den Dritten 
Makedonischen und noch ein Menschenalter darüber hinaus; aber die Stabilität der 
Verfassung war hier wie überall nicht  ein Zeichen der Gesundheit des Staats, sondern 
der beginnenden Erkrankung und der Vorbote der Revolution.” (RG. II, 355) 

De “Romeinse revolutie” 
 
Omdat er van constitutioneel-politieke alternatieven geen sprake was, ging de ‘Romeinse 
revolutie’ uiteindelijk uit van de sociaal-economische misère in Italië. Ook deze wordt 
door Mommsen weer in de continuïteit van de Romeinse geschiedenis verankerd: “Seit 
uralter Zeit beruhte die römische Ökonomie auf den beiden ewig sich suchenden und 
ewig hadernden Faktoren, der bäuerlichen und der Geldwirtschaft.” (RG. III, 82) De 
aristocratische grootgrondbezitters hadden immers vanaf het begin van de republiek 
gestreefd naar de vernietiging van de vrije boerenstand (zie boven blz 129) en deze 
“oorlog”, die dankzij de Romeinse expansie in Italië tijdelijk onderbroken was, werd door 
de sinds het einde van de Standenstrijd ontstane nieuwe aristocratie, de nobilitas, weer 
opgenomen door de uitbreiding van het door slaven bebouwde grootgrondbezit ten koste 
van de zelfstandige boeren die weggeconcurreerd en verjaagd werden. De akkerwetten 
van Tiberius Gracchus waren erop gericht deze vrije boeren te hulp te schieten en 
zodoende de politieke en militaire basis van de Romeinse staat te versterken. Het was 
echter door zijn poging zijn collega Octavius door de comitia te laten afzetten dat hij de 
revolutie begon (RG. III, 97), een revolutie die zich uiteindelijk richtte tegen de 
heerschappij van de senaat.114  

Mommsens oordeel over Tiberius Gracchus was uiteindelijk niet positief, omdat 
deze niet probeerde vanuit een duidelijk toekomstgericht en realistisch programma de 
staat te hervormen, maar zich door de revolutionaire gebeurtenissen liet voortdrijven (zie 
boven blz 145). Zijn broer Gaius daarentegen had wel een duidelijk plan gehad en 
daarnaar de staat geherstructureerd en er is zodoende “kaum ein konstruktiver Gedanke in 
der römischen Monarchie, der nicht zurückreichte bis auf Gaius Gracchus.”115 Zijn 
programma, waarvan de formulering weliswaar niet overgeleverd is maar dat hij “toch 
ongetwijfeld” had (RG. III, 124), behelsde een herstructurering van de staat die aan alle 
drie de basisconflicten in de geschiedenis van de republiek een einde zou maken. In het 
conflict om de macht van de magistraten, dat in de republiek voorlopig ten gunste van de 
senaat beslecht was, streefde hij naar de instelling van de monarchie. In de strijd om de in 
burgerrecht achtergestelde bondgenoten streefden de democraten naar een geleidelijke 

                                                 
114 RG. III, 102: “Rom wurde um diese Zeit regiert durch den Senat. Wer gegen die Majorität des Senats 
eine Verwaltungsmaßregel durchsetzte, der machte Revolution. Es war Revolution gegen den Geist der 
Verfassung, als Gracchus die Domänenfrage vor das Volk brachte; Revolution auch gegen den Buchstaben, 
als er das Korrektiv der Staatsmaschine, durch welches der Senat die Eingriffe in sein Regiment 
verfassungsmäßig beseitigte, die tribunizische Interzession durch die mit unwürdiger Sophistik 
gerechtfertigte Absetzung seines Kollegen nicht bloß für jetzt, sondern für alle Folgezeit zerstörte.” 
115 RG. III, 126; voor de continuïteit die ook hier weer geconstrueerd wordt, zie onder hoofdstuk VIII, 5. 
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uitbreiding van het burgerrecht. In 125 v.C. deed Gracchus’ politieke bondgenoot M. 
Fulvius Flaccus voorstellen in deze richting, maar zij werden door senaat en comitia 
afgewezen (RG. III, 111). En ook voor het derde conflict, de strijd tussen de rijken en de 
armen, boden de democraten een oplossing in de vorm van een kolonisatie van Italische 
paupers buiten Italië.  

Gaius Gracchus streefde naar de instelling van een persoonlijk monarchaal 
bewind. Daartoe moest hij de regerende aristocratie ten val brengen en de steun zoeken 
van de verschillende ontevreden groepen burgers. Landverdeling moest ten goede komen 
aan de boeren. Diverse maatregelen werden genomen ten gunste van de hoofdstedelijke 
Pöbel, zoals het aanbieden van goedkoop graan. Een derde groep die dankzij Gracchus 
aan invloed won, was de Spekulantenaristokratie (de equites) die staatsrechtelijke (in de 
rechtspraak) en dankzij de verpachting van de belastingen in de nieuwe provincie Asia 
economische voordelen in de schoot geworpen kreeg, waardoor zij in het politieke leven 
een onafhankelijke en concurrerende positie ten opzichte van de senatoriale elite kon 
innemen. Hoewel Gracchus’ politiek de aristocratie ten val te brengen succesvol was, 
werd deze wankele maatschappelijke basis uiteindelijk ook zijn politieke ondergang. Na 
zijn dood bleef de door hem opgestelde constitutie, met de equites in de rechtbanken en 
bestuurders die leunden op de Pöbel, in feite gewoon bestaan. Maar de eenhoofdige 
monarchale leiding ontbrak en zinvolle sociaal-economische maatregelen, zoals de door 
Gaius Gracchus geïnitieerde overzeese kolonisatie, werden niet verder uitgevoerd:  
 

“So regierte die Restauration weiter mit den Wünschen und Gesinnungen der legitimen 
Aristokratie und mit der Verfassung und den Regierungsmitteln der Tyrannis. […] Sie 
saß auf dem erledigten Thron mit bösem Gewissen und geteilten Hoffnungen, den 
Institutionen des eigenen Staates grollend und doch unfähig, auch nur planmäßig sie 
anzugreifen, unsicher im Tun und Lassen außer, wo der eigene materielle Vorteil sprach, 
ein Bild der Treulosigkeit gegen die eigene wie die entgegengesetzte Partei, des inneren 
Widerspruchs, der kläglichsten Ohnmacht, des gemeinsten Eigennutzes, ein 
unübertroffenes Ideal der Mißregierung.” (RG. III, 139-40)  

 
De bekende thema’s van Mommsens kritiek op de aristocratische regeringswijze keren 
hier steeds weer terug: het gebrek aan inzicht in de bestaande problemen en het gebrek 
aan een politiek programma; de eenzijdige gerichtheid op het eigen voordeel in plaats van 
het algemeen welzijn116; het volledige gebrek aan politiek capabele mensen.117 Ook van 
de “oppositie” in deze periode moest Mommsen niets hebben. Van een “Reform-“ of  
“middenpartij”, zoals deze rond Cato en Scipio Aemilianus had bestaan, was geen sprake 
meer, zodat “es in Rom schlechterdings nur zwei mögliche Regierungsformen gab, die 
Tyrannis und die Oligarchie…”118  

                                                 
116 Bijv. RG. III, 136, waar Mommsen naar aanleiding van de nu ontstane bond tussen aristocratie en Pöbel 
oordeelt: “es ward dabei nichts weiter geopfert als bloß das gemeine Beste. Alle diejenigen Maßregeln, die 
von Gaius Gracchus zur Förderung des öffentlichen Wohls getroffen waren, […] ließ die Aristokratie 
fallen.” 
117 Bijv. RG. III, 141: “Nie hat es bis auf diese Zeit der römischen Aristokratie so vollständig an 
staatsmännischen und militärischen Kapazitäten gemangelt wie in dieser Restaurationsepoche zwischen der 
Gracchischen und der Cinnanischen Revolution.” 
118 RG. III, 167; later worden de hervormingsgezinde optimates Drusus en P. Sulpicius Rufus door 
Mommsen echter tot de “Mittelpartei” gerekend (ibid. 262). 
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Marius leek de aangewezen persoon te zijn de monarchie te vestigen. Mommsen zag in 
zijn legerhervorming niet alleen een militaire noodzaak maar “zugleich eine vollständige 
politische Revolution” (RG. III, 206), omdat de republikeinse constitutie voor een 
belangrijk deel daarop berustte dat de burger ook soldaat was en de soldaat burger. De 
professionalisering van het leger ondergroef die basis en Mommsen duidde deze met een 
blik op Augustus’ staatsorde als een belangrijke stap op de weg naar een monarchie:  
 

“Man hatte das stehende Heer, den Soldatenstand, die Garde; wie in der bürgerlichen 
Verfassung, so standen auch in der militärischen bereits alle Pfeiler der künftigen 
Monarchie: es fehlte einzig an dem Monarchen. Wie die zwölf Adler um den 
Palatinischen Hügel kreisten, da riefen sie dem Königtum; der neue Adler, den Gaius 
Marius den Legionen verlieh, verkündete das Reich der Kaiser.’ (RG. III, 206-7)  

 
Gemeten aan de “Aufgabe” de monarchie te stichten moest Mommsen Marius wel te licht 
bevinden. Marius’ bondgenootschap met de volkstribuun Saturninus wordt door 
Mommsen in deze zin geduid; zij streefden naar een “Staatsumwälzung” (RG. III, 210) 
die er op gericht was “das 633 (121 v.C.) unterbrochene Werk zu vollenden.” (RG. III, 
211) Deze revolutie mislukte uiteindelijk, omdat Marius de kant van de orde koos en de 
straatterreur van Satuninus er toe leidde dat de equites zich weer met de aristocratie 
verzoenden.  

Maar de verzoening tussen de regerende adel en de “geldaristocratie” was slechts 
tijdelijk. Op het terrein van het provinciebestuur stonden de betere aristocraten als 
gouverneur tegenover de equites met hun financiële belangen in de provincies en hun 
machtspositie in de rechtbank. Hier ligt het uitgangspunt van Mommsens bespreking van 
de hervormingsvoorstellen van M. Livius Drusus (91 v.C.). Deze vormden een 
samenhangend programma dat dicht bij dat van Gaius Gracchus stond. Dat bleek 
bijvoorbeeld uit de graanuitdelingen aan de Pöbel en de initiatieven tot kolonisatie (zij 
het alleen in Italië). Het voornaamste verschil lag volgens Mommsen in de 
“Oberhauptsfrage” (RG. III, 225). Terwijl Gaius Gracchus gestreefd had naar de 
instelling van de monarchie, wilde Drusus de macht van de senaat herstellen, hetgeen 
onder andere tot uitdrukking kwam in zijn poging de rechtbanken weer door senatoren te 
laten bezetten. Daarbij werd hij echter niet alleen tegengewerkt door de equites, maar 
vooral ook door de “feige und faule Masse der [senatorialen] Aristokratie” zelf, en het 
was die tegenwerking die tot zijn vermoording leidde: “Es lag darin eine tiefe und 
traurige Lehre. An dem Widerstand oder an der Schwäche der Aristokratie scheiterte die 
Reform, selbst wenn der Versuch zu reformieren aus ihren eigenen Reihen 
hervorging.”119 

Het mislukken van deze hervormingspolitiek leidde tot de Bondgenotenoorlog en, 
nadat deze mede met behulp van verregaande concessies was beëindigd, tot een nieuwe 
economische en politieke crisis in Rome. Deze wordt door Mommsen weer nadrukkelijk 

                                                 
119 RG. III, 228; vgl. ibid. 224: “Allein gefährlicher als diese entschiedenen Gegner [uit de ridderklasse] 
war die feige und faule Masse der Aristokratie, die zwar die Provinzen lieber allein geplündert hätte, aber 
am Ende auch nicht viel dawider hatte, mit den Rittern die Beute zu teilen, und, statt den Ernst und die 
Gefahren des Kampfes gegen die übermütigen Kapitalisten zu übernehmen, es viel billiger und bequemer 
fand, sich von ihnen durch gute Worte und gelegentlich durch einen Fußfall oder auch eine runde Summe 
Straflosigkeit zu erkaufen.” 
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in de continuïteit van de Romeinse geschiedenis geplaatst, in dit geval van de 
‘Standenstrijd’:  
 

“Es war genau wieder wie während des Ständestreits: wieder machten die Kapitalisten im 
Bunde mit der befangenen Aristokratie der gedrückten Menge und der zur Mäßigung des 
starren Rechtes mahnenden Mittelpartei den Krieg und den Prozeß; wieder stand man an 
dem Rande desjenigen Abgrundes, in den der verzweifelte Schuldner den Gläubiger mit 
sich hinabreißt; nur war seitdem an die Stelle der einfach bürgerlichen und sittlichen 
Ordnung einer großen Ackerstadt die soziale Zerrissenheit einer Kapitale vieler Nationen 
und diejenige Demoralisation getreten, in der der Prinz mit dem Bettler sich begegnet; 
nur waren alle Mißverhältnisse breiter, schroffer, in grauenhafter Weise großartiger 
geworden.” (RG. III, 261)  

 
Sulpicius Rufus wilde het hervormingswerk van Drusus voortzetten, met name inzake de 
burgerrechtspolitiek, maar verbond zich uit angst voor een staatsgreep van Sulla met 
Marius, die hij het commando in de oorlog tegen Mithradates VI van Pontus bezorgde. 
Het was echter dit besluit dat Sulla’s mars op Rome uitlokte (88 v.C.). Na Sulla’s vertrek 
volgde het “Schreckensregiment” van Marius en Cinna, dat door Mommsen zeer negatief 
beoordeeld wordt. De volledige politieke en maatschappelijke orde werd omvergeworpen 
door Marius’ “Sklavenlegionen” die niet verzuimden “in diesen Saturnalien ihrer neuen 
Freiheit die Häuser ihrer ehemaligen Herren zu plündern und was ihnen darin vorkam, zu 
schänden und zu morden.” Want “in Zeiten, wie diese waren, wird der Wahnsinn selbst 
eine Macht; man stürzt sich in den Abgrund, um vor dem Schwindel sich zu retten.” (RG. 
III, 325) Cinna wordt door Mommsen met name veroordeeld vanwege het gebrek aan een 
consistent politiek programma (vgl. boven blz 144).  

Na zijn tweede mars op Rome schoof Sulla de constitutie van Gaius Gracchus, die 
door het senatoriale restauratieve bewind vanaf 121 v.C. in stand gehouden was, 
definitief opzij. Hijzelf werd dictator, waarbij het ambt overigens heel anders ingevuld 
werd dan de vroeg-republikeinse dictatuur. Mommsen plaatste het in een direct verband 
met het vroeg-Romeinse koningschap:  
 

“dies neue Amt mit seiner auf einem Volksbeschluß ruhenden, durch keine Befristung 
und Kollegialität eingeengten absoluten Gewalt war nichts anderes als das alte Königtum, 
das ja eben auch beruhte auf der freien Verpflichtung der Bürgerschaft, einem aus ihrer 
Mitte als absolutem Herrn zu gehorchen.”  

 
En tegelijkertijd verbond Mommsen Sulla’s monarchale macht met het programma van 
Gaius Gracchus:  
 

“So fiel denn seltsamerweise Sullas Weg auch hier zusammen mit dem, den in so ganz 
anderer Absicht Gaius Gracchus eingeschlagen hatte. Auch hier mußte die konservative 
Partei von ihren Gegnern borgen, der Schirmherr der oligarchischen Verfassung selbst 
auftreten als Tyrann, um die ewig andringende Tyrannis abzuwehren. Es war gar viel 
Niederlage in diesem letzten Siege der Oligarchie.” (RG. III, 350)  

 
Sulla’s doel was het herstel van de macht van de senaat, waartoe hij de equites van hun 
politieke en maatschappelijke privileges beroofde en de invloed van de comitia beperkte. 
Macht en invloed van het volkstribunaat en van de magistraturen werden aan banden 
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gelegd.120 Ondanks de proscripties oordeelde Mommsen zeer positief over Sulla. Niet 
alleen ontwaarde hij in diens maatregelen (in tegenstelling tot de “saturnaliën” van 
Marius en Cinna) een consistent programma, maar hij zag in diens politiek ten opzichte 
van de senaat (III, 377) en Italië een politiek die het moderne burgerlijk-liberale ideaal 
van de door een representatief systeem geregeerde nationale staat zo dicht benaderde als 
in de Oudheid maar mogelijk was.121  

Het oligarchische regime dat na Sulla’s aftreden en overlijden de Romeinse 
politiek bestierde wordt door Mommsen weer buitengewoon negatief beoordeeld. Het 
consulaat van Pompeius en Crassus in 70 v.C. bracht het herstel van de constitutie van 
Gaius Gracchus: het volkstribunaat werd in ere hersteld, de hoofdstedelijke Pöbel weer 
uit de staatskas gevoed en de equites herkregen hun politieke en sociaal-economische 
voorrechten. Het lag in de door Mommsen geconstrueerde logica van de historische 
ontwikkeling dat Pompeius als de machtigste militaire leider van dat ogenblik ook de 
door Gracchus nagestreefde kroon op het werk zou zetten en de monarchie zou instellen. 
Maar Pompeius weigerde, zodat het de senatoriale oligarchie was die in de “im 
wesentlichen […] wiederhergestellte Gracchische” constitutie regeerde.  

Dat dit regime ten val kwam en Pompeius toch een althans informele 
alleenheerschappij verkreeg, was te danken aan zijn bondgenootschap met de democraten 
die hem middels de lex Gabinia en de lex Manilia een militaire machtbasis bezorgden die 
met de republikeinse staatsvorm in wezen onverenigbaar was.122 Daarmee was de strijd 
voorlopig gestreden. Geheel in lijn met zijn interpretatie van de geschiedenis van de 
Romeinse republiek als een serie elkaar opvolgende door politieke partijen gevormde 
regimes op basis van één staatsrechtelijk systeem interpreteerde Mommsen de nieuwe 
situatie als een formele machtswisseling, waarbij het regime van de ene partij, de 
optimates, werd vervangen door dat van de andere, de populares:  
 

“Die Gabinisch-Manilischen Anträge beendigten den Kampf zwischen dem Senat und der 
Popularpartei, den vor siebenundsechzig Jahren die Sempronischen Gesetze begonnen 
hatten. Wie die Sempronischen Gesetze die Revolutionspartei zunächst als politische 
Opposition konstituierten, so ging dieselbe mit den Gabinisch-Manilischen über aus der 
Opposition in das Regiment […] Es war nun erreicht, was einst [in 123 v.C.] als ein 
kecker Traum erschienen war: der Senat hatte aufgehört zu regieren.” (RG. IV, 118)  

 

                                                 
120 StR. II/1, 94-95 oordeelde Mommsen overigens zeer negatief over Sulla’s maatregelen met betrekking 
tot het consulaat, omdat deze een breuk met de staatsrechtelijke systematiek betekenden: “Jenes 
altrepublikanische universale Commando, das der eigentliche Kern wie der königlichen so der 
consularischen Gewalt gewesen war, hatte demnach ein Ende; der waffenlose Senat mit seinen 
bürgerlichen Häuptern sollte fortan den über die einzelnen überseeischen Gebiete gesetzten Feldherren und 
deren Legionen gebieten. Die vernichtende Kritik, welche die Geschichte an dieser in Feinheit wie in 
Verkehrtheit unvergleichlichen Krönung des stolzen Baues der römischen Aristokratie geübt hat, ist 
hinreichend bekannt; aber für das Consulat selbst ist diese Ordnung massgebend geblieben.”  
121 RG. III, 361: “Indem ferner sowohl die außerordentlich eintretenden Senatoren als die Quästoren 
ernannt wurden von den Tributkomitien, wurde der bisher mittelbar auf den Wahlen des Volkes ruhende 
Senat jetzt durchaus auf direkte Volkswahl gegründet, derselbe also einem repräsentativen Regiment so 
weit genähert, als dies mit dem Wesen der Oligarchie und den Begriffen des Altertums überhaupt sich 
vertrug.” Vgl. verder onder blz. 224-25. 
122 Vgl. de titel van hoofdstuk V.3: ‘Der Sturz der Oligarchie und die Herrschaft des Pompeius’. 
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Maar nu de senaat (voorlopig) uitgespeeld was, zag Mommsen het conflict tussen de 
beide bondgenoten binnen het nieuwe regime opdoemen:  
 

“Aber indem der alte Kampf zu Ende lief, bereitete zugleich ein neuer sich vor: der 
Kampf der beiden bisher zum Sturz der aristokratischen Staatsverfassung verbündeten 
Mächte, der bürgerlich demokratischen Opposition und der immer übermächtiger 
aufstrebenden Militärgewalt.” (ibid. 118-19)  

 
Ook hier kan er niet gesproken worden van een ‘dialectiek’ in Mommsens duiding van de 
politiek-historische ontwikkeling, omdat er in feite drie partijen actief waren. Het 
politieke leven in de hoofdstad werd nu beheerst door de strijd van de ‘democraten’ tegen 
de verslagen optimates en (in het geheim, maar eigenlijk veel belangrijker) tegen de 
militaire overmacht van de in het oosten verblijvende Pompeius. In deze zin wordt het 
akkerwetsvoorstel van Rullus (63 v.C.) geïnterpreteerd, dat “den Führern der Demokraten 
eine ähnliche Stellung verschaffen sollte, wie sie infolge der Gabinisch-Manilischen 
Anträge Pompeius einnahm.” (RG. IV, 176-77)  

De hele situatie wordt door Mommsen vergeleken met de tijd dat Cinna de 
touwtjes in handen had (vgl. bijv. RG. IV, 189-90). Opnieuw werd een coalitie van 
democratie en anarchie gesmeed met als doel een “revolutie” tegen de zittende regering, 
dat wil zeggen tegen Pompeius (RG. IV, 169-70). De maatschappelijke basis voor de 
anarchie werd gevormd door decadente en zwaar in de schulden zittende adellijke 
kringen. De eigenlijke leiding was (in het geheim) in handen van Crassus en Caesar. 
Hieruit kwam de opstand van Catilina voort, maar deze werd door Cicero onderdrukt. 
Mommsen ziet hierin de laatste overwinning van de oligarchie op de democraten.123  

Op het moment dat Pompeius, kort na de onderdrukking van de Catilinarische 
onlusten, terugkeerde naar Italië, had hij de monarchie voor het grijpen en opnieuw 
benadrukt Mommsen dat dit in de logica van de Romeinse geschiedenis lag:  
 

“Als Pompeius nach Erledigung der ihm aufgetragenen Verrichtungen seine Blicke 
wieder der Heimat zuwandte, fand er zum zweiten Male das Diadem zu seinen Füßen. 
Längst neigte die Entwicklung des römischen Gemeinwesens einer solchen Katastrophe 
sich zu; es war jedem Unbefangenen offenbar und war tausendmal gesagt worden [?], 
daß, wenn der Herrschaft der Aristokratie ein Ende gemacht sein werde, die Monarchie 
unausbleiblich sei.” (RG. IV, 193)  

 
Inzicht in deze situatie leidde er toe dat de aanvoerders van de ‘democratische partij’ het 
risico inzagen van een verbond met een machtige generaal en er nu naar streefden een 
eigen militaire “Hausmacht” op te bouwen. Het middel daartoe werd het hernieuwde 
bondgenootschap met Pompeius, die zijn voorstellen en maatregelen gedwarsboomd zag 
door de senaat.  

Caesars consulaat wordt slechts zeer kort besproken, zijn wetgeving als 
programmatische eenheid opgevat.124 De oppositie wordt zoals zo vaak door Mommsen 
geridiculiseerd. De kritiek op Caesars politiek en het verlies van populariteit worden hier 
volkomen genegeerd en pas in een later hoofdstuk besproken, waar dit met de 
                                                 
123 RG. IV, 192; ibid. 197 heeft Mommsen het dan ook weer impliciet over de nieuwe oligarchische 
‘regering’. 
124 Christ, Caesar, 140. 
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monarchale positie van Caesar en Pompeius in verband wordt gebracht.125 Want nog 
altijd was de republiek diep geworteld in het bewustzijn van de burgerij.126 Het gevolg 
was een versterking van de senatoriale oppositie, die leidde tot de terugkeer van Cicero 
uit ballingschap en het niet of slechts ten dele toekennen van nieuwe grote commando’s 
aan Pompeius (in Egypte en ten gunste van de graanvoorziening van Rome): “die Flut der 
republikanischen Opposition war demgemäß im stetigen Steigen.” (IV, 308) Dit leidde 
tot een hernieuwd zelfvertrouwen van de oligarchische oppositie, dat tot uitdrukking 
kwam in een poging de wetgeving  van Caesars consulaat ongedaan te maken. Het 
tegendeel was echter het resultaat: Caesar slaagde er in deze aanslag op zijn 
machtspositie af te wenden door een hernieuwing van het Triumviraat met Pompeius en 
Crassus op de conferentie van Luca (56 v.C.), “wo bereits, im Gegensatz zu dem 
republikanischen, der neue monarchische Senat repräsentiert war.” (IV, 310) Het gevolg 
van de conferentie was de feitelijke vestiging van de monarchie, ondanks de oppositie 
van Cato en anderen:  
 

“Aber sowohl diese oppositionellen Velleitäten der Senatsmajorität wie der resultatlose 
Widerstand der Minorität zeigen nur um so deutlicher, daß das Regiment, wie einst von 
der Bürgerschaft auf den Senat, so jetzt von diesem auf die Machthaber übergegangen 
und der Senat schon nicht viel mehr war als ein monarchischer, aber auch zur 
Absorbierung der antimonarchischen Elemente benutzter Staatsrat. […] Man lebte eben 
nicht in der Republik, sondern in der Monarchie.”127  

 
Oppositie was er nog in de rechtbanken en in de literatuur; maar het was vooral de 
anarchie van de straatbendes van Clodius en Milo die de stabiliteit bedreigde. Deze 
anarchie leidde tot het streven Pompeius tot dictator te laten benoemen, hetgeen dankzij 
Cato en Bibulus slechts in de vorm van consul sine collega kon gebeuren – een zet van de 
senatoriale oppositie die door Mommsen sarcastisch met de politiek van het patriciaat in 
de Standenstrijd wordt verbonden:  
 

“ein nichtiger Winkelzug […] der lebhaft erinnert an den weisen Beschluß des 
verschollenen Junkertums, den Plebejern nicht das Konsulat, sondern nur die 
konsularische Gewalt einzuräumen.” (IV, 327)  

 
De republiek was ten einde, “die Monarchie befestigt” (RG. IV, 330). De hierop in 49 
v.C. volgende burgeroorlog was “nicht etwa ein Kampf zwischen Republik und 
Monarchie […], sondern ein Kampf um den Besitz der Krone Roms zwischen Pompeius 
und Caear.” (RG. V, 21) Dat dit niet openlijk toegegeven werd, verklaart Mommsen uit 

                                                 
125 Hoofdstuk V.8: ‘Pompeius’ und Caesars Gesamtherrschaft’ dat volgt op het hoofdstuk over de 
verovering van Gallië. 
126 RG. IV, 303: “Auch das größere Publikum, das den politischen Ereignissen ferner stand, ward 
aufmerksam auf die immer bestimmter hervortretenden Grundlagen der künftigen Monarchie. Von dem 
Augenblick an, wo dieses begriff, daß es Caesar nicht um eine Modifikation der republikanischen 
Verfassung zu tun sei, sondern daß es sich handle um Sein oder Nichtsein der Republik, werden unfehlbar 
eine Menge der besten Männer, die bisher sich zur Popularpartei gerechnet und in Caesar ihr Haupt verehrt 
hatten, auf die entgegengesetzte Seite übergetreten sein.”  
127 RG. IV, 318; vgl. V, 124: de monarchie “durfte bereits sich datieren von dem Augenblick, wo Pompeius 
und Caesar im Bunde die Gesamtherrschaft begründet und die bisherige aristokratische Verfassung über 
den Haufen geworfen hatten.” 
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het feit dat een groot deel van de burgerij “den Fortbestand der Republik wünschte und 
an dessen Möglichkeit glaubte…” (V, 21) Maar “die Zeiten waren nicht mehr, wo 
Eindrücke und Stimmungen der Masse den Gang der Ereignisse bestimmten; die 
Legionen entschieden und auf einige schmerzliche Empfindungen mehr oder weniger 
kam eben nichts weiter an.” (V, 59) Uiteindelijk werd in de veldslag bij Thapsus, zoals 
Mommsen het volledig in de geest van Rochau formuleerde, “durch die Legitimität der 
vollendeten Tatsache die Monarchie begründet.” (V, 124) – en Mommsen eindigde zijn 
verslag van deze burgeroorlog consequent met de op deze veldslag volgende zelfmoord 
van Cato, de laatste principiële voorvechter van de republiek. 

Hoewel Mommsen in de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius een strijd om 
de troon ziet, wijst hij steeds op Caesars verbondenheid met het programma van de 
democratische partij: “Er war von Haus aus und sehr ernstlich Demokrat, die Monarchie, 
wie er sie verstand, mehr äußerlich als im Wesen selbst von dem gracchischen 
Volksregiment verschieden…” (RG. V, 22). De door Caesar vormgegeven dictatuur en 
zijn inderdaad indrukwekkende wetgevende prestaties werden door Mommsen 
geïnterpreteerd als de uitwerking van een politiek programma dat in hoofdlijnen al door 
Gaius Gracchus ontworpen zou zijn. In hoofdstuk VIII,5 zal dit programma nader 
geanalyseerd worden. 
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7 Samenvatting 
 
Het vroege Rome was volgens Mommsen een burgerlijke samenleving, zowel in de 
staatsburgerlijke als in de maatschappelijke zin van het woord. Op dat punt interpreteerde 
hij de Romeinse geschiedenis volledig vanuit het contemporaine liberale 
maatschappijbeeld. De middenklasse, die het middelpunt vormde van deze samenleving, 
werd echter in een vroegtijdig stadium ondergraven, met name door het kapitalisme van 
de Romeinse adel dat vorm kreeg in het door slaven bewerkte grootgrondbezit. Het 
resultaat was het uiteenvallen van de Romeinse samenleving in een kleine groep rijken en 
een grote groep armen – een ontwikkeling die de negentiende-eeuwse liberalen steeds 
vreesden als een bedreiging voor hun eigen burgerlijke maatschappij. Adel en Pöbel 
werden gekarakteriseerd als arbeidsschuw; de spaarzame en sittliche middenklasse werd 
daarentegen verbonden met een vooral ethisch geladen arbeidsbegrip. Het uit de klassieke 
literatuur bekende degeneratiemodel kon met behulp van deze concepten een burgerlijk-
liberale invulling krijgen en werd zo door Mommsen gebruikt om de Romeinse 
geschiedenis te duiden. 

Drie grote conflicten staan centraal in Mommsens interpretatie van de 
geschiedenis van de Romeinse republiek: de strijd om de begrenzing van de macht van de 
magistratuur, de strijd van de niet-burgers om staatsburgerlijke gelijkberechtiging en de 
strijd tussen arm en rijk. Deze drie conflicten liepen steeds naast en door elkaar, waarbij 
de verschillende partijen en politici steeds wisselende coalities aangingen om hun 
doelstellingen te bereiken. De historische ontwikkeling liep in Mommsens duiding 
zodoende geenszins, zoals dikwijls in de literatuur beweerd wordt, volgens een 
Hegeliaans dialectisch patroon. Geschiedenis werd gemaakt door individuele staatslieden 
en politieke partijen. Daarbij  kende Mommsen de partijprogramma’s grote betekenis toe. 
Politiek was voor hem primair inzicht hebben in de historische ontwikkeling en in de 
gegeven maatschappelijke, culturele en politieke omstandigheden om de juiste politieke 
koers te kunnen vaststellen. Het verkrijgen en het uitoefenen van macht om het eigen 
programma te verwezenlijken vormde daarbij een essentieel element. In dat opzicht 
redeneerde Mommsen volledig in de paradigmatisch door Rochau omschreven nationaal-
liberale opvatting van politiek. 

Maar machtsuitoefening was voor hem uiteindelijk altijd gebonden aan de 
ethische normen die onlosmakelijk verbonden waren met het liberale principe van de 
Sittlichkeit. Politieke programma’s dienden met dit principe in overeenstemming te zijn, 
ook al accepteerde Mommsen dat de middelen om een sittliche doelstelling te bereiken 
niet altijd door de beugel van de traditonele moraal konden. Aan de hand van het 
Sittlichkeitsprincipe konden de programma’s en het handelen van individuele politici en 
politieke partijen in heden en verleden geïnterpreteerd en beoordeeld worden. 

Tot de centrale elementen van de sittliche en daarmee ook de historische wereld 
behoorden voor de nationaal-liberalen de natie en de staat en vooral – als hoogtepunt van 
de historische ontwikkeling – de nationale staat die de liberalen in Duitsland nastreefden. 
Dit als tijdloos ethisch principe opgevatte streven vormde het uitgangspunt voor 
Mommsens duiding van de Romeinse expansie in Italië, en het ontstaan van een 
Romeins-Italische nationale staat is een centraal thema in de Römische Geschichte. 
Mommsens representatie van deze geschiedenis zal in hoofdstuk VII geanalyseerd 
worden.
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VII  Rome en Italië  
 
 
 
 
 
1 Inleiding 
 
“Es ist die Geschichte Italiens, die hier erzählt werden soll, nicht die Geschichte der Stadt 
Rom.” Zo formuleerde Mommsen zijn programma in de inleiding van de Römische 
Geschichte.1 De militaire expansie en de politieke dominantie van Rome in Italië en de 
daarop volgende “romanisering” van het schiereiland werden door Mommsen 
geïnterpreteerd als de ontwikkeling van een nationale staat. De eerste mijlpaal in deze 
ontwikkeling werd bereikt met de onderwerping van Tarente (272 v.C.) na het vertrek 
van Pyrrhos van Epeiros uit Italië: “Zum erstenmal war Italien unter der Herrschaft der 
römischen Gemeinde zu einem Staat vereinigt.” (RG. I, 433) Deze staat bestond uit de 
eigenlijke ager Romanus, het territorium van de Romeinse burgerij, en de door Rome 
onderworpen en in een bondgenootschap verenigde Italische gemeenschappen. De 
staatsrechtelijke constructie waarmee Rome overwonnen tegenstanders aan zich bond 
bestond uit een getrapt systeem van burgerrechtverleningen aan onderworpen staten, 
variërend van het volledige Romeinse burgerrecht (optimo iure) via het ‘passief’ of 
‘halfburgerrecht’ (sine suffragio – zonder passief en actief stemrecht) en het Latijns recht 
(voornamelijk in de zogenaamde coloniae Latinae) tot en met het behoud per verdrag van 
de volledige binnenlandspolitieke zelfstandigheid (foederati). De buitenlandse politiek en 
de besluitvorming over oorlog en vrede van deze gemeenschappen daarentegen lag 
volledig in handen van Rome, de hegemoniale macht binnen het “bondgenootschap”.  

De kracht van deze constructie zag Mommsen daarin dat zij de onderworpen 
gemeenschappen de mogelijkheid bood zich op korte of lange termijn in de Romeinse 
staat te integreren. Voorwaarde voor de volledige burgerrechtverlening optimo iure was 
de latinisering, de overname van de Latijnse taal en van de Latijnse zeden, 
gesymboliseerd door het dragen van de toga. Aan het begin van de derde eeuw, in de 
periode dat de eenwording van Italië voltooid werd, kregen de burgers van Tusculum, de 
oorspronkelijke Latijnse gemeenschappen en de Sabijnse steden het volwaardige 
Romeinse burgerrecht.2 Deze juridische latinisering in de vorm van 
burgerrechtverleningen vormde in Mommsens ogen een bewuste politiek van de kant van 
de Romeinen. Dat gold niet voor de belangrijkste voorwaarde waaraan voldaan moest 
worden, de culturele latinisering. Deze werd door Mommsen veeleer opgevat als het niet 

                                                 
1  RG. I, 22; vgl. voor het volgende m.n. Wucher, Mommsen, hfdst. 4, blz. 41 e.v.; Mouritsen, Italian 
unification, m.n. hfdst. II,1, blz. 23-37. 
2 RG. I, 434: “Gegen den Schluß dieser Periode [begin derde eeuw] scheint die römische Gemeinde damit 
begonnen zu haben, den nächstliegenden Passivbürgergemeinden gleicher oder nah verwandter Nationalität 
das Vollbürgerrecht zu gewähren; welches wahrscheinlich zuerst für Tusculum geschehen ist, ebenso 
vermutlich auch für die übrigen Passivbürgergemeinden im eigentlichen Latium, dann am Ausgang dieser 
Periode (268 v.C.) auf die sabinischen Städte erstreckt ward, die ohne Zweifel damals schon wesentlich 
latinisiert waren und in dem letzten schweren Krieg ihre Treue genügend bewährt hatten.” 
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bewust nagestreefde gevolg van de Romeinse hegemonie, bijvoorbeeld door de 
dienstplicht in het kader van het door Rome geleide bondgenootschap.3 

Ondanks deze aanzetten echter werd in Mommsens interpretatie de geschiedenis 
van Italië in de republikeinse tijd in sterke mate bepaald door de permanent oplopende 
spanning tussen Rome en de zich wel taalkundig en cultureel latiniserende maar niet 
juridisch gelijkgestelde Italische gemeenschappen. Vele niet-Latijnse socii vochten met 
Hannibal tegen Rome. Zij werden door de overwinnaar zwaar gestraft en hier werd 
zodoende de overwinning op Hannibal “als een tweede onderwerping van Italië ervaren.” 
(RG. II, 187) Bovendien werd de juridische kloof tussen de Romeinse burgerij en de 
overige Italische gemeenschappen groter (RG. II, 326 e.v.). Het passieve burgerrecht 
verdween vrijwel geheel door de verlening van het volledige burgerrecht (waarschijnlijk 
afgerond in 188 v.C.: RG. II, 325); in toenemende mate kregen ook Latijnen dit 
Romeinse burgerrecht, maar omgekeerd kwamen er na 183 v.C. geen nieuwe coloniae 
Latinae meer bij; en voor de overige bondgenoten –  gemeenschappen en individuen – 
werd het vrijwel onmogelijk het burgerrecht te verkrijgen. Dat ging bij de ‘bondgenoten’ 
des te meer schrijnen, naarmate Rome zijn hegemonie steeds onverhulder als 
heerschappij uitoefende.4 Verzoeken tot rechtsverbetering werden steeds afgewezen; de 
pogingen van vooruitziende staatslieden als Gaius Gracchus en Livius Drusus fil. de 
Italiërs toegang tot het burgerrecht te verlenen werden in het revolutionaire geweld van 
de late republiek gesmoord.  

Tenslotte kwam deze onderliggende spanning na de dood van Drusus in de 
zogenaamde Bondgenotenoorlog (91-88 v.C.) tot een gewelddadige uitbarsting: “Den 
Italikern blieb nur die Wahl, entweder geduldig sich zu fügen oder […] mit den Waffen 
sei es Rom zu vernichten und zu beerben, sei es wenigstens die Gleichberechtigung mit 
Rom zu erzwingen.” (RG. III, 236) Nadat een laatste aanbod, in ruil voor het burgerrecht 
de wapens neer te leggen, door Rome was afgewezen, was het duidelijk “daß die Italiker 
jetzt nicht mehr sich Gleichberechtigung von den Römern zu erstreiten, sondern diese zu 
vernichten oder zu unterwerfen und einen neuen Staat zu bilden gedachten.” (RG. III, 
241) Met de onder druk van de oorlog tot stand gekomen lex Iulia van eind 90 v.C., die 
het burgerrecht aan de trouw gebleven Italische gemeenschappen verleende, keerde het 
oorlogstij. De Samnieten poogden weliswaar nogmaals het Romeinse juk af te schudden 
en hun zelfstandigheid te heroveren, maar ook deze poging was weer tot mislukken 
gedoemd (RG. III, 256). Uiteindelijk was het resultaat van de oorlog en de aansluitende 
politieke perikelen de verlening van het Romeinse burgerrecht aan de vrije bevolking van 
heel Italië ten zuiden van de Po. Nog eenmaal daarna vochten de Samnieten, de 
belangrijkste Italische tegenstanders van Rome, voor hun vrijheid in de burgeroorlogen 

                                                 
3 Vgl. de ogenschijnlijk paradoxale formulering, RG. I, 466-67: “die Aufnahme der Sabiner in das volle 
Bürgerrecht […] spricht dafür, daß die Latinisierung Mittelitaliens schon damals das bewußte Ziel der 
römischen Politik war. […] Die Latinisierung der Italiker überhaupt ward schwerlich schon damals 
beabsichtigt; im Gegenteil scheint der römische Senat den Gegensatz der latinischen gegen die übrigen 
Nationalitäten absichtlich aufrecht erhalten zu haben und gestattete zum Beispiel die Einführung des 
Lateinischen in den offiziellen Sprachgebrauch den kampanischen Halbbürgergemeinden noch nicht.” – 
met de “Latijnse nationaliteit” worden hier de coloniae Latinae aangeduid. 
4 RG. III, 229 e.v., maar Mommsen zag de eerste aanzetten tot een afscherming van de Romeinse burgerij 
van de overige Italiërs, inclusief de Latijnen, al in de vroege derde eeuw: ibid. I, 436-37; vgl. ook ibid. II, 
325 e.v. 
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van de jaren 80 v.C. Na hun nederlaag voor de poorten van Rome (82 v.C.) was het de 
dictator Sulla die de politieke eenheid van Italië definitief vorm gaf.  

Ondertussen waren de Romeinen na de Eerste Punische Oorlog begonnen de 
geografisch-staatkundige eenwording af te ronden door de vestiging van hun heerschappij 
in de Tyrrheense Zee door de bezetting van Sicilië (met uitzondering van Syracuse), 
Sardinië en Corsica, en door de verovering van het Keltische Noord-Italië tot aan de 
Alpen, “de natuurlijke grens van Italië” (RG. II, 64 e.v., 77 e.v.), die na de oorlog met 
Hannibal werd voltooid (ibid. 190 e.v.). Hier ontstonden de eerste Romeinse provinciae 
die bestuurlijk scherp gescheiden waren van het eigenlijke Italië. In het Keltische 
noorden, waar de romanisering zeer snel op gang kwam, duurde het ook weer enige tijd 
voordat de culturele assimilatie omgezet werd in een volwaardig Romeins burgerrecht. 
Hier was het Julius Caesar die dit uiteindelijk met de lex Roscia (49 v.C.) tot stand 
bracht.5 In 42 v.C. tenslotte verloor Gallia Cisalpina zijn status van provincie en ging het 
definitief deel uitmaken van Italia. 

Mommsens historiografische constructie, waarbij een staatkundig verdeeld Italië 
door de leidende macht Rome in één staat verenigd werd, wordt vaak opgevat als een 
directe projectie van Mommsens voorkeur voor een Duitse eenwording onder Pruisische 
leiding op de antieke geschiedenis. En inderdaad had Mommsen gedurende de revolutie 
van 1848/49 voor de klein-Duitse, op Pruisen gebaseerde oplossing gekozen (zie boven 
hoofdstuk II,2). Mommsens positieve waardering voor de Romeinse expansie in Italië 
zou zodoende niet alleen een directe reflectie zijn van zijn visie op de rol die Pruisen bij 
een toekomstige eenwording van Duitsland zou moeten spelen, maar tegelijkertijd ook 
een voorbeeldfunctie hebben.6  

Deze opvatting is mijns inziens zo niet juist. Natuurlijk wenste Mommsen de 
vorming van een nationale eenheidsstaat in Duitsland, een verlangen dat met behulp van 
het idealistische concept van de Sittlichkeit als een universele historische 
noodzakelijkheid gepresenteerd kon worden. De vorming van een nationale staat was 
voor hem hèt doel in de wereldgeschiedenis waarnaar alle volken streefden. In de 
Römische Geschichte wilde hij ook inzicht verschaffen in de natuurlijke processen van de 
historische ontwikkeling, in de aard van de sittliche Mächte, en deze sittliche functie van 
zijn geschiedschrijving was voor hem ongetwijfeld belangrijk.7 Vandaar dat hij in een 
vaak geciteerde passage in de Römische Geschichte kon schrijven over de algemene 
historische ontwikkeling “von dem kantonalen Partikularismus, mit dem jede 

                                                 
5 RG. V, 221-22; snelle romanisering van deze regio na de verovering: ibid. II, 83-84; ibid. II, 191 wordt 
deze romanisering (na de Tweede Punische Oorlog) weer gecontrasteerd met de juridische afscherming: 
“namentlich vergaß man nicht, die Scheidewand zwischen Italikern und Kelten gesetzlich zu befestigen 
und zu verordnen, daß nie ein Bürger dieser beiden Keltenstämme [Cenomanen und Insubrer] das römische 
Bürgerrecht solle gewinnen können. […] Übrigens griff auch in diesen Landschaften die Latinisierung mit 
großer Schnelligkeit um sich; die keltische Nationalität vermochte offenbar bei weitem nicht den 
Widerstand zu leisten wie die der zivilisierten Sabeller und Etrusker.” 
6  Bijv. Wucher, Mommsen, 74-5; Christ, ‘Mommsen und die Römische Geschichte’, 25; Linderski, 
‘Defensive imperialism’, 134: “Rome was imagined to have achieved in Italy what Prussia was fervently 
expected to accomplish in Germany; and at the same time the Prussians were exhorted to follow in the 
footsteps of the Romans and live up to their historical destiny.” Linderski verwijst hierbij naar het artikel 
van Yavetz, ‘Why Rome?’, waarin Mommsens Römische Geschichte überhaupt niet ter sprake komt. 
7 In een brief aan Carl Halm benadrukte Mommsen “daß ich viel mehr Werth lege die sittlich-politische 
Tendenz meiner Arbeit anerkannt zu sehen als ihren gelehrten Werth.” (6 juni 1855; geciteerd naar 
Wucher, Mommsen, 25). 
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Volksgeschichte anhebt und anheben muß, zu der nationalen Einigung, mit der jede 
Volksgeschichte endigt oder doch endigen sollte.”8 Dat was in het Duitsland van de jaren 
1850 een politieke eis, zoals Mommsens formulering duidelijk maakt: iedere 
volksgeschiedenis begint met een ‘kantonaal particularisme’ en moet hier wel mee 
beginnen, omdat iedere nationale eenwording opgevat werd als het product van een lange 
historische ontwikkeling; maar hoewel deze ontwikkeling gezien werd als een logische 
ontwikkeling, kwam zij niet altijd en automatisch tot stand, zij was voor het 
contemporaine Duitsland nog slechts een politieke wens: zij zou tot stand moeten komen 
(sollte).  

Een directe parallel legt Mommsen echter niet tussen de antiek-Italische en de 
contemporaine Duitse situatie, hoewel hij elders in zijn werk met analogieën niet karig 
was. Dat is geen toeval. Want hoewel het resultaat van beide historische ontwikkelingen 
hetzelfde was (of zou moeten zijn), namelijk de vorming van een nationale eenheidsstaat, 
dienden de wegen er naar toe verschillend te zijn. De manier waarop de nationale staat in 
het historisch proces door de Romeinen bereikt was kon voor Mommsen in de jaren 1850 
geen direct navolgbaar voorbeeld voor het contemporaine Duitsland zijn.  
 

                                                 
8  RG. I, 56; vgl. RA. 317 (1871!): “was die Völker anlangt, so fragt die Geschichte wenig nach dem 
Einigungsgrund, wenn nur das Ziel erreicht, nur die tatsächliche Einheit formuliert und konstituiert, das 
Volk zum Staat zusammengefaßt wird. Im Altertum ist es allein Rom oder, wenn man will, die latinische 
Nation, die dieses Ziel voll erfaßt und ganz erreicht hat, und dies meinen wir, wenn wir die Römer in 
besonderem Sinn ein geschichtliches Volk nennen.” (mijn cursivering). 
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2 Rome en de vroeg-Italische volksgeschiedenis 
 
De nationale ontwikkeling van het vroege Rome werd door Mommsen niet geschreven 
als deel van de Italische geschiedenis, maar geïntegreerd in zijn duiding van de 
ontwikkeling van Latium. Om dit duidelijk te maken is het zinvol uit te gaan van de 
constructie van het eerste boek van de Römische Geschichte. Mommsens opzet is 
gebaseerd op het contemporaine taalkundige onderzoek, dat uitging van de afstamming 
van de verschillende Indo-europese talen van één oertaal. Deze talen werden 
geïdentificeerd met verschillende volken die zich in de loop van de tijd van de 
oorspronkelijke gemeenschap hadden afgesplitst en vervolgens een individuele 
ontwikkeling hadden doorgemaakt. Eén tak van deze stamboom werd gevormd door de 
onderling samenhangende Griekse en centraal-Italische talen (het Latijn, het Umbrisch en 
het Oskisch) op basis waarvan Mommsen voor de periode na de afsplitsing van deze tak 
van de Indo-europese moederstam een “Grieks-Italische natie” postuleerde. Voor de 
geschiedenis van Italië en Rome was deze samenhang en de in een volgende fase tot 
stand gekomen scheiding van Grieken en Italiërs van grote betekenis geweest; de Italiërs 
hadden zich vervolgens weer in verschillende “stammen” gesplitst.9 De voornaamste 
“stammen” van deze Italische “natie” waren de Latijnen en de Umbriërs. Deze 
afsplitsingen waren niet dateerbaar, maar op basis van taalkundig onderzoek waren de 
verschillende cultuurfases in de ontwikkeling van de Indo-europese volken die met deze 
‘vertakkingen’ samenhangen voor de historicus wel herken- en daarmee beschrijfbaar.10 
Mommsen duidde de dragers van deze respectieve fases als “naties” of “volken” aan, de 
individuele taalkundig herkenbare delen van deze “naties” als “stammen”. Zodoende was 
er achtereenvolgens sprake van een “Graeco-Italische”, van afzonderlijke Griekse en 
Italische, van Latijnse en Umbrisch-Sabellische, en uiteindelijk van Latijnse en 
Samnitische “naties”. Met uitzondering van de Graeco-Italische natie worden de overige 
volken bij de bespreking van hun samenhang met de grotere volkseenheden als 
“stammen” aangeduid, hun talen als dialecten, zonder dat dit overigens steeds consequent 
wordt toegepast of volgehouden.  

Rome maakte in dit schema deel uit van de Latijnse “taalstam” of  “natie”. 
Daarmee wees Mommsen de gangbare interpretatie van de ontstaansgeschiedenis van 
Rome als een mengeling van verschillende etnische groeperingen resoluut van de hand. 
Hij ontkende weliswaar niet dat Rome was voortgekomen uit een synoikismos van 
                                                 
9 RG. I, 30: “Jede dieser Spracherscheinungen ist Ergebnis und Zeugnis eines historischen Ereignisses. Es 
läßt sich daraus mit vollkommener Sicherheit erschließen, daß aus dem gemeinschaftlichen Mutterschoß 
der Völker und der Sprachen ein Stamm ausschied, der die Ahnen der Griechen und der Italiker 
gemeinschaftlich in sich schloß; daß aus diesem alsdann die Italiker sich abzweigten und diese wieder in 
den westlichen und östlichen Stamm, der östliche noch später in Umbrer und Osker auseinander gingen.” 
Ibid. 34 en passim spreekt Mommsen dan van “die graecoitalische Nation”. 
10 Bijv. RG. I, 25: “Allein noch fließt auch für uns eine Quelle der Überlieferung, welche zwar auch nur 
Bruchstücke, aber doch authentische gewährt; es sind dies die einheimischen Sprachen der in Italien seit 
unvordenklicher Zeit ansässigen Stämme. Ihnen, die mit dem Volke selbst geworden sind, war der Stempel 
des Werdens zu tief eingeprägt, um durch die nachfolgende Kultur gänzlich verwischt zu werden. Ist von 
den italischen Sprachen auch nur eine vollständig bekannt, so sind doch von mehreren anderen 
hinreichende Überreste erhalten, um der Geschichtsforschung für die Stammverschiedenheit oder 
Stammverwandtschaft und deren Grade zwischen den einzelnen Sprachen und Völkern einen Anhalt zu 
gewähren.”  
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Ramnenses, Titienses en Luceres, maar zag hierin geen aanleiding het Romeinse volk als 
“mengvolk” op te vatten, zoals de Romeinse oorsprongsagen lijken aan te duiden en zoals 
bijvoorbeeld Niebuhr nadrukkelijk had gesteld.11 Hoewel de Titienses waarschijnlijk tot 
de Sabellische volksstam behoorden, in tegenstelling tot de Latijnse Ramnenses en 
(waarschijnlijk) Luceres, zag Mommsen in de opname van de Titienses in de Latijnse 
stam geen aantasting van het Latijnse element. In zijn argumentatie staat de taalkundige 
ontwikkeling en de daarop gebaseerde etnisch-culturele scheiding van de Italische 
stammen centraal. Mommsen wijst er op dat de synoikismos van Ramnenses, Titienses en 
Luceres in een periode viel waarin de Latijnse en de Sabellische stam “in taal en 
gebruiken” nog niet zo duidelijk gescheiden waren als later het geval was. Maar het is 
vooral de stamboomconstructie zelf die de “mengvolk”-hypothese in de weg staat. Want 
omdat het Latijn zich stamboomsgewijs vanuit de Italische ‘moedertaal’ ontwikkeld zou 
hebben, moesten de Latijn-sprekende Romeinen wel onderdeel zijn van de Latijnse natie: 
 

“Es mag also in einer sehr fernen Zeit, als der latinische und der sabellische Stamm sich 
noch in Sprache und Sitte bei weitem weniger scharf gegenüber standen als später der 
Römer und der Samnite, eine sabellische Gemeinde in einen latinischen Gauverband 
eingetreten sein… Eine Mischung verschiedener Nationalitäten hat hier also allerdings 
stattgefunden; aber schwerlich hat sie viel tiefer eingegriffen als zum Beispiel die einige 
Jahrhunderte später erfolgte Übersiedlung des sabinischen Attus Clauzus oder Appius 
Claudius und seiner Genossen und Klienten nach Rom. So wenig wie diese Aufnahme 
der Claudier unter die Römer berechtigt die ältere der Titier unter die Ramner, die 
Gemeinde darum den Mischvölkern beizuzählen. Mit Ausnahme vielleicht einzelner, im 
Ritual fortgepflanzter nationaler Institutionen lassen auch sabellische Elemente in Rom 
sich nirgends nachweisen, und namentlich gibt die latinische Sprache für eine solche 
Annahme schlechterdings keinen Anhalt. Es wäre in der Tat mehr als auffallend, wenn 
die Einfügung einer einzelnen Gemeinde von einem dem latinischen nächstverwandten 
Stamm die latinische Nationalität auch nur in fühlbarer Weise getrübt hätte; wobei vor 
allem nicht vergessen werden darf, daß in der Zeit, wo die Titier neben den Ramnern sich 
ansässig machten, die latinische Nationalität auf Latium ruhte und nicht auf Rom. Das 
neue dreiteilige römische Gemeinwesen war, trotz etwaiger ursprünglich sabellischer 
Bestandteile, nichts als was die Gemeinde der Ramner gewesen war, ein Teil der 
latinischen Nation.” (RG. I, 58-59; mijn cursiveringen) 

 
Rome was de jongste loot aan de Graeco-Italische tak van de Indo-europese stamboom. 
En deze constructie garandeerde de “zuiverheid” van de Romeinse “natie” en haar 
Latijnse cultuur. Mommsens redenering in dezen is volledig circulair. Hij gaat er 
namelijk op basis van deze stamboomtheorie a priori van uit dat de Romeinse natie de 
haar karakteriserende taal, staat en religie conform de nationaal-liberale opvatting van de 
ontwikkeling van het Duitse volk zelfstandig en zonder (wezenlijke) invloed van buiten 
had ontwikkeld. Taalkundig en zodoende dus ook etnisch maakte zij deel uit van en 
ontwikkelde zij zich “organisch” uit de Latijnse natie. De verdere ontwikkeling was 
volledig zelfstandig – volkstümlich – waarbij invloeden van buiten het “nationale 
karakter” van het volk en zijn cultuur niet wezenlijk aangetast zouden hebben.12 
                                                 
11 RG. I, 58 en 59. De tegenstelling tussen Latium en Rome in de overgeleverde Romeinse oorsprongmythe 
wordt door Mommsen geduid als een afspiegeling van de verhouding na 338 v.C.: Abriss, 45. 
12 Vgl. RG. I, 58: “die unverständige Meinung, daß die römische Nation ein Mischvolk sei, knüpft hier an 
und bemüht sich in verschiedenartiger Weise, die drei großen italischen Rassen als komponierende 
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Deze interpretatie van de vroeg-Romeinse geschiedenis komt tot uitdrukking in de 
hoofdstukindeling van het eerste boek. In het eerste hoofdstuk, over ‘die ältesten 
Einwanderungen in Italien’, karakteriseerde Mommsen de oorspronkelijke Indo-europese 
samenhang van de Italiërs en de Grieken en de taalkundige samenhang tussen de 
verschillende etnische groepen, zoals de Latijnen en de Umbriërs, die hier consequent als 
“stammen” worden aangeduid. Hierna volgen eerst de hoofdstukken over respectievelijk 
‘die Ansiedlungen der Latiner’ en ‘die Anfänge Roms’. Na twee hoofdstukken waarin de 
oorspronkelijke constitutie van Rome en haar ontwikkeling in de koningstijd besproken 
worden, volgt het hoofdstuk over ‘Roms Hegemonie in Latium’.13 Pas nadat zodoende de 
nauwe band tussen Rome en Latium vastgesteld is, volgen de hoofdstukken waarin de 
andere volken van Italië besproken worden: de Umbrisch-Sabellische stammen (inclusief 
de Samnieten), de Etrusken en de Grieken. Gebruikelijk in geschiedenissen van het 
vroege Rome was (en is) daarentegen het schema dat bijvoorbeeld aan de eerste band van 
Niebuhrs Römische Geschichte en van Carl Peters Geschichte Roms ten grondslag ligt: in 
een eerste hoofdstuk (bij Peter de inleiding) een overzicht van de geografie van Italië en 
van de volken die voor de verovering door de Romeinen dit land bewoonden; pas daarna 
volgt dan het ontstaan van Rome.14  

Op de hoofdstukken over de verschillende volken van Italië volgen dan vijf 
hoofdstukken over de cultuur van het vroege Italië na de taal- en volkskundige afsplitsing 
van de Grieken, hoewel bij het gebrekkige bronnenmateriaal grotendeels gebaseerd op de 
Romeinse overlevering. Daarbij gaat Mommsen uit van een “Italische natie” met een 
eigen “individualiteit” (RG. I, 28) waarvan Rome en Latium na de deling van de 
“Graeco-Italische natie” deel zouden hebben uitgemaakt.15 De individualiteit van de 
Italische “natie” zou in de cultuur van het volk, en dan met name in de taal en de 
literatuur, tot uitdrukking komen. Zij vormde voor Mommsen een constante in de 
historische ontwikkeling. In de openingsalinea van het eerste van deze cultuurhistorische 
hoofdstukken schreef hij dat het belang van deze cultuurhistorische thematiek lag in het 
feit dat alleen met behulp hiervan “de diepe kloof” overbrugd kon worden “die het 
moderne denken en voelen van dat van de oude cultuurvolken scheidde” (RG. I, 159). 
Maar in het laatste van deze hoofdstukken, waarin de vroegste Italische kunst (inclusief 
de poëzie) behandeld wordt, bracht Mommsen deze vroege Italische nationale cultuur 
vervolgens wel degelijk in verband met een moderne natie. Daarbij gaat het echter niet 
om de Duitse maar om de in het midden van de jaren 1850 politiek eveneens nog steeds 
verdeelde Italiaanse natie: 
 
                                                                                                                                                 
Elemente des ältesten Rom darzustellen und das Volk, das wie wenig andere seine Sprache, seinen Staat 
und seine Religion rein und volkstümlich entwickelt hat, in ein wüstes Gerölle etruskischer und 
sabinischer, hellenischer und leider sogar pelasgischer Trümmer zu verwandeln. […] Daß die Ramner ein 
latinischer Stamm waren, kann nicht bezweifelt werden, da sie dem neuen römischen Gemeinwesen den 
Namen gaben, also auch die Nationalität der vereinigten Gemeinde wesentlich bestimmt haben werden.” 
13 In de eerste editie volgde dit hoofdstuk nog op het hoofdstuk over ‘die Anfänge Roms’ en ging het 
zodoende vooraf aan de hoofdstukken over de constitutie; de geschetste organisatorische basis is echter 
dezelfde. 
14 Vgl. bijv. ook de opzet van de CAH, die in band IV (de periode ± 525-479 v.C.) de volken en culturen 
van het vroege Italië behandelt, in band VII/2 vervolgens ontstaan en opkomst van Rome tot 220 v.C. 
15 RG. I, 27: “Die sprachliche Analyse der diesen Stämmen angehörenden Idiome hat gezeigt, daß sie 
zusammen ein Glied sind in der indogermanischen Sprachenkette, und daß die Epoche, in der sie eine 
Einheit bildeten, eine verhältnismäßig späte ist.” Vgl. Oskische Studien, 18.  
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“Allein zu den poetisch vorzugsweise begabten Nationen gehörte und gehört die 
italienische nicht… Seinem scharfen Blick, seiner anmutigen Gewandtheit gelingen 
vortrefflich die Ironie und der Novellenton, wie wir sie bei Horaz und bei Boccaccio 
finden, der launige Liebes- und Liederscherz, wie Catullus und die guten 
neapolitanischen Volkslieder ihn zeigen, vor allem die niedere Komödie und die Posse. 
Auf italischem Boden entstand in alter Zeit die parodische Tragödie, in neuer das 
parodische Heldengedicht.” Etc.etc.16 

 
Deze karakterisering van de Italiaanse cultuur beslaat vrijwel een gehele bladzijde en is, 
als openingsalinea van het hoofdstuk, zeker geen toevalligheid. Mommsen had een 
behoorlijke kennis van de moderne Italiaanse literatuur – hij vertaalde niet alleen 
Napolitaanse volksliedjes in het Duits (al in 1850), maar publiceerde ook een kleine 
bundel vertalingen van de gedichten van Giosuè Carducci (samen met Wilamowitz, de 
kleine bundel verscheen in 1879 in eigen beheer)17 – en hij heeft hier heel bewust een 
constante in het Italiaanse volkskarakter gepostuleerd. Bovendien contrasteert hij deze 
cultuurnationale karakteristiek van Italië nadrukkelijk met de karakteristiek geachte 
eigenschappen van de Grieken en de Duitsers:  
 

“Nur die Griechen und die Deutschen besitzen den freiwillig hervorsprudelnden 
Liederquell; aus der goldenen Schale der Musen sind auf Italiens grünen Boden eben nur 
wenige Tropfen gefallen.” (RG. I, 243)  

 
De verwantschap van Duitsland en het antieke Griekenland was een topos van het 
negentiende-eeuwse Duitse nationalisme, zoals het vermeende gebrek aan muzische 
vaardigheden van de Romeinen een topos was van de Altertumswissenschaft. Ook elders 
wordt door Mommsen nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de Italiërs en de Grieken 
en benadrukt hij waar mogelijk de zelfstandige ontwikkeling van de eersten.18 De twee 
volken hadden een eigen nationale cultuur die als constante kon gelden en waarvan de 
historische ontwikkeling tot uitdrukking kwam in de ontwikkeling van de taal en de 
literatuur, op dezelfde manier waarop in de nationaal-liberale duiding van de Duitse 
geschiedenis een continuïteit van het Germaanse volkskarakter en van de Germaanse 
cultuur tot in de negentiende eeuw geconstrueerd werd.19 Typerend voor deze 

                                                 
16 RG. I, 233; vgl. ook ibid. 236: “Daß es in Latium der Spottlieder schon in alten Zeiten im Überfluß gab, 
würde sich aus dem Volkscharakter der Italiener abnehmen lassen, auch wenn nicht die sehr alten 
polizeilichen Maßnahmen dagegen es ausdrücklich bezeugten.” Andere voorbeelden: ibid. 237, 238-39; in 
Die unteritalischen Dialekte (118) zag hij in de uit Campanië stammende Romeinse volkskomedie, de 
zogenaamde Atellane, de “Pulcinellkomödie, die noch heute in Campanien einheimisch ist…”  
17 Wickert, Mommsen I, 253 e.v.; Carducci: ibid. 257 e.v. 
18 Mommsen noemt bijv. “die religiösen Sachverständigenvereine […] eine durchaus national-italische 
Institution…” (RG. I, 182); het op twaalftallen gebaseerde telsysteem “scheint national italisch zu sein und 
vor die erste Berührung mit den Hellenen zu fallen.” (ibid. 218). 
19 Vgl. onder blz. 340-41. Zodoende kon Mommsen het Arvalenlied als het eerste overgeleverde document 
van de Latijnse taal en literatuur met het Nibelungenlied, de ontwikkeling van de Latijnse taal met die van 
het Duits vergelijken om het archaïsche karakter van het Latijn van deze tekst duidelijk te maken: “Das 
Latein dieses Liedes und der verwandten Bruchstücke der saliarischen Gesänge, welche schon den 
Philologen der augustischen Zeit als die ältesten Urkunden ihrer Muttersprache galten, verhält sich zu dem 
Latein der Zwölf Tafeln etwa wie die Sprache der Nibelungen zu der Sprache Luthers…” (RG. I, 236) De 
analogie heeft hier een evident illustratieve functie. Vgl. voor het ontstaan van de nationaal-liberale 
geschiedopvatting m.n. Echternkamp, Aufstieg, 306-343. 
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cultuurnationale liberale constructie van de natie is de veronderstelling van een 
onveranderlijk volkskarakter van zowel de Duitse als de Italiaanse natie vanaf de 
Oudheid. 

Deze constructie van een continuïteit van de nationale Italische cultuur is in zijn 
verstrekkendheid opmerkelijk, omdat Mommsen ook bij de thema’s kunst en literatuur 
nadrukkelijk moet stellen dat het gebrekkige bronnenmateriaal niet toelaat een coherent 
beeld te vormen van kunst en literatuur bij de Italische volken buiten Rome en Latium.20 
In zijn duiding is Mommsen in deze hoofdstukken dan ook geenszins consistent – 
specifiek Italische, Latijnse en Romeinse elementen lopen in zijn karakteristiek van deze 
vroege cultuur door elkaar, waarbij zij soms als karakteristiek voor een “stam” en soms 
voor de verder ontwikkelde “natie” opgevat worden. Het hoofdstuk over ‘recht en 
rechtspraak’ begint nadrukkelijk met de Italische cultuur (hoewel Mommsen meteen op 
het gebrek aan bronnen voor het niet-Latijnse Italië wijst), terwijl het volgende 
hoofdstuk, over de religie, begint met de “Romeinse godenwereld”, waarna 
achtereenvolgens nog kort de Sabellisch-Umbrische en de sterk afwijkende Etruskische 
religie besproken worden.21 Mommsen ging echter apriori uit van een Italische culturele 
eenheid, en die hypothese gebruikte hij om de diverse snippers aan informatie met elkaar 
te verbinden. Door herhaaldelijke vergelijkingen met andere Indo-europese volken22 en 
door de contrastering met de Griekse cultuur ontwikkelt Mommsen een interpretatief 
kader waarbinnen hij een aanschouwelijke, maar etnografisch noch geografisch duidelijk 
begrensde beschrijving van deze vroege cultuurfase biedt. 

                                                 
20 RG. I, 233-34: “Es ist bei der Lückenhaftigkeit unserer Überlieferung nicht möglich, die Entwicklung der 
künstlerischen Ideen bei den einzelnen Völkergruppen Italiens zu verfolgen; und namentlich läßt sich nicht 
mehr von der italischen Poesie reden, sondern nur von der Poesie Latiums.” 
21 ‘Recht und Gericht’: RG. I, 159: “So dürftig auch hier unser Wissen [over het “volksleven”] ist, schon 
für das römische Volk, mehr noch für das der Sabeller und das etruskische, so wird doch selbst die geringe 
und lückenvolle Kunde dem Leser statt des Namens eine Anschauung oder doch eine Ahnung gewähren.” 
Vgl. echter aansluitend ibid. 160: “Die Rechtssatzungen der meisten italischen Stämme sind verschollen: 
nur von dem latinischen Landrecht ist in der römischen Überlieferung einige Kunde auf uns gekommen.” 
Vgl. daarentegen de openingszin van het hoofdstuk ‘Religion’ (RG. I, 173): “Die römische Götterwelt ist 
[…] hervorgegangen aus der Widerspiegelung des irdischen Rom in einem höheren und idealen 
Anschauungsgebiet” – maar ook dit “Romeinse” perspectief wordt niet steeds consequent volgehouden; 
vgl. bijv. ibid. 192: “Die sabellische und umbrische Gottesverehrung beruht, nach dem wenigen zu 
schließen, was wir davon wissen, auf ganz gleichen Grundanschauungen wie die latinische mit lokal 
verschiedener Färbung und Gestaltung.” Etrusken: ibid. 193-95, zie onder hoofdstuk VII,3. Een 
vergelijkbare opzet heeft ook het hoofdstuk over de vroeg-Italische kunst. 
22 Het Arvalenlied en verwante religieuze litanieën, de oudste overgeleverde Latijnse teksten, “dürfen wir 
der Sprache wie dem Inhalt nach […] den indischen Veden vergleichen.” (RG. I, 236). 
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3 Etrusken, Feniciërs en Grieken 
 
Problematisch is daarbij dan de plaats die de Etrusken in de Romeinse en Italische 
geschiedenis innemen. De geschiedenis van het vroege Rome werd door Mommsen 
geïnterpreteerd als onlosmakelijk deel van de geschiedenis van Latium en de Latijnen. 
Dat had tot gevolg dat bij hem van een overheersing van Rome door de Etrusken tijdens 
de dynastie van de Tarquinii, zoals aangenomen door Niebuhr – althans in de eerste editie 
van zijn Römische Geschichte –  en K.O. Müller, geen sprake kon zijn. Nu is deze these 
ook in de recente literatuur omstreden.23 Maar Mommsen ontkende ook vrijwel iedere 
culturele invloed van de veel vroeger tot bloei gekomen Etruskische cultuur op Rome.24 
Dat is een veel problematischer stellingname, omdat de materiële cultuur van de Etrusken 
in sterke mate samenhing met de cultuur van de Latijnse en de overige Italische volken 
en een dergelijke invloed alleszins aannemelijk is. Mommsen erkent dat ook bij 
gelegenheid en rekent de Etrusken dan wel tot de Italische stammen.25 Elders rekent hij 
Caere en het zuidelijke Etrurië tot hetzelfde cultuurgebied als Rome en Latium en 
onderscheidt dit van “het eigenlijke Etruskische” land.26 Maar over het algemeen gaat 
Mommsen uit van een fundamentele tegenstelling tussen de Etrusken enerzijds en de 
“Latijnse en Sabellische Italiker” en de Grieken anderzijds. Deze tegenstelling was reeds 
zichtbaar in de fysieke verschijningsvorm van de Etrusken en kwam cultureel tot 
uitdrukking in de religie en vooral in “het belangrijkste document van de nationaliteit, de 
taal.” (RG. I, 130) Weliswaar ziet Mommsen in de Etrusken “Indogermanen”, maar hij 
benadrukt dat zij taalkundig “van alle Grieks-Italische idiomen minstens even ver 
verwijderd zijn als de talen van de Kelten en de Slaven.” En hij citeert instemmend 
Dionysios’ opvatting dat de Etrusken “in taal en zeden met geen enkel volk te vergelijken 
zijn.”27  

Door zijn ontkenning van een culturele invloed van Etrurië op Rome en Latium 
kon Mommsen een specifiek Romeinse “volkstümliche ontwikkeling” poneren na het uit 
elkaar gaan van eerst de Grieken en de Italiërs en vervolgens van de Latijnse en de 
Umbrisch-Sabellische stammen. De Etrusken vallen buiten dit deel van de zich als het 
ware organisch vertakkende Indo-europese stamboom, zoals aangeduid door de 
vergelijking met Kelten en Slaven, die in de Indo-europese stamboom “neven” waren en 

                                                 
23 Vgl. Cornell, Beginnings, hoofdstuk VI. Ibid. 151-52 over K.O. Müller, B.G. Niebuhr en Mommsen. 
24 RG. I, 136-37; Wucher, Mommsen, 72-73. 
25 Vgl. bijv. RG. I, 137: “Die tuskische Verfassung beruht gleich der griechischen und latinischen auf der 
zur Stadt sich entwickelnden Gemeinde.” De oudste constitutie van de Etruskische steden was met die van 
Rome vergelijkbaar: RG. I, 137; hun stedenbonden in tegenstelling tot het Romeins-Latijnse 
bondgenootschap met de “overige Italische stambonden”: ibid. I, 138; hetzelfde cijfersysteem: I, 217; 
invloed op huizen- en tempelbouw: I, 249-50 en beeldende kunst: I, 252. Vanuit dezelfde gedachtegang kan 
Mommsen het succesvolle verzet van Latijnen en Etrusken tegen de vestiging van Griekse kolonies 
(gedurende de zgn. ‘archaïsche kolonisatie’) op hun grondgebied aanduiden als de “ältesten Reaktion der 
italischen Nationalität gegen fremden Eingriff” (I, 151-52). 
26 Bijv. RG. I, 151-52; verschillende malen wordt de vriendschappelijke band tussen Rome en Caere en hun 
politiek en economisch gelijkwaardige positie benadrukt, bijv. ibid. 136 en 151, hoewel Mommsen elders 
weer de tegenstelling benadrukt (RG. I, 215). 
27 Dion.Hal., ant. 1.30.2; RG. I, 132. 
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geen “broers” zoals de Grieken.28 Dat bood Mommsen bovendien de mogelijkheid de 
oorsprong van díe elementen van de Romeinse cultuur die hij ondubbelzinnig als negatief 
ervoer bij de Etrusken te leggen, zoals in het geval van de mystiek, de Altertumströdelei 
en  de gladiatorenspelen.29 Niet alleen etnisch, maar ook cultureel waren Rome en Latium 
oorspronkelijk een “zuivere” natie. 

Op vrijwel alle terreinen waar ontleningen van cultuurelementen niet te ontkennen 
vielen, zoals het alfabet, de ontwikkeling van de beeldende kunst, ja zelfs de constitutie 
(van Servius Tullius) en de staatsrechtelijke vorm van de Romeins-Latijnse Bond, 
worden de Grieken als bron aangemerkt.30 Steeds weer worden daarbij de beschaafde 
Grieken tegen Etrusken en Feniciërs uitgespeeld: 
 

“Indes die Bildung der antiken Welt ruhte weder auf der Kunde fremder Sprachen noch 
auf elementaren technischen Fertigkeiten; wichtiger als jene Mitteilungen wurden für die 
Entwicklung Latiums die musischen Elemente, die sie bereits in frühester Zeit von den 
Hellenen empfingen. Denn lediglich die Hellenen und weder Phöniker noch Etrusker sind 
es gewesen, welche in dieser Beziehung eine Einwirkung auf die Italiker übten; nirgends 
begegnet bei den letzteren eine musische Anregung, die auf Karthago oder Caere 
zurückwiese, und es darf wohl überhaupt die phönikische wie die etruskische den 
Bastard- und darum auch nicht weiterzeugenden Formen der Zivilisation zugezählt 
werden.” (RG. I, 239) 

 
Opnieuw loopt Mommsens duiding van Rome en Latium daarbij zonder nadere 
toelichting over in die van de Italiker. Het feit dat Mommsen de stamboom van de Indo-
europese talen als de basis voor zijn etnologie van het vroege Italië gebruikte, leidde er 
toe dat de Etrusken evenals de Feniciërs en de Kelten als buitenstaanders in Italië 
gepresenteerd werden. Hun eventueel positieve invloed op de Italische en de Griekse 
cultuur wordt op die basis apriori ontkend. Alleen daar waar, zoals bijvoorbeeld in het 
geval van de gladiatorenspelen, de bronnen door Mommsen negatief gewaardeerde 
cultuurelementen aan de Etrusken toeschrijven, wordt deze herkomst dankbaar door hem 
geaccepteerd.  

                                                 
28 Vgl. bijv. RG. I, 27 e.v. waar Mommsen verschillende elementen van de taalkundige ontwikkeling van de 
Graeco-Italische “natie” bespreekt “um die Individualität des italischen Sprachstammes jedem anderen 
indogermanischen gegenüber darzutun und [sie] zeigen denselben zugleich sprachlich wie geographisch als 
nächsten Stammverwandten der Griechen; der Grieche und der Italiker sind Brüder, der Kelte, der 
Deutsche und der Slave ihnen Vettern. Die wesentliche Einheit aller italischen wie aller griechischen 
Dialekte und Stämme unter sich muß früh und klar den beiden großen Nationen selbst aufgegangen sein…” 
(cit. blz. 28-29) Mommsen is echter niet consequent in zijn metaforiek: RG. I, 319 wordt de Keltische natie 
de “zuster” genoemd van de Germaanse en Griekse naties. 
29 RG. I, 230-31; ibid. 351; vgl. kritisch: Peter, Studien, 7. 
30 RG. II, 388: “unter griechischem Einfluß hatte Italien gestanden, seit es überhaupt eine Geschichte 
hatte.” Servius Tullius: ibid. I, 109-10. Vgl. bijv. ook RG. I, 124: “Auch das neue Königshaus mit dem 
Stadtherd ist vollständig ein griechisches Prytaneion und der runde, nach Osten schauende und nicht einmal 
von den Auguren eingeweihte Vestatempel in keinem Stück nach italischem, sondern durchaus nach 
hellenischem Ritus erbaut. Es scheint danach durchaus nicht unglaublich, was die Überlieferung meldet, 
daß der römisch-latinischen Eidgenossenschaft die ionische in Kleinasien gewissermaßen als Muster diente 
und darum auch das neue Bundesheiligtum auf dem Aventin dem ephesischen Artemision nachgebildet 
ward.” Het is dus niet juist dat, zoals Linderski beweert, Mommsen “strives constantly to diminish […] 
Greek influences on Rome and Latium…” (‘Concepts of defensive imperialism’, 155, noot 16). 
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De Indo-europese familiegeschiedenis had een gemeenschappelijke basis gelegd voor de 
Griekse en de Italische culturen die zich na het uiteengaan van de beide ‘stammen’ verder 
zelfstandig ontwikkelden. Die zelfstandige ontwikkeling van de Italische en vervolgens 
van de Romeins-Latijnse en de Umbrisch-Sabellische cultuur zorgde er bovendien voor 
dat cultuurelementen die aan de Grieken ontleend waren in Rome en Italië meestal een 
eigen vorm en inhoud hadden gekregen. Dat was bijvoorbeeld het geval met de Romeinse 
feestcultuur (RG. I, 240 e.v.). Na een beschrijving van de ludi Romani wijst Mommsen 
op de wezenlijke overeenkomsten met de Griekse volksfeesten en postuleert hij een 
logisch causaal verband: 
 

“Zufällig kann diese Übereinstimmung nicht sein, sondern nur entweder ein Rest uralter 
Volksgemeinschaft oder eine Folge des ältesten internationalen Verkehrs; für die letztere 
Annahme spricht die überwiegende Wahrscheinlichkeit. […] Es waren also in Latium 
nicht bloß dieselben Grundlagen vorhanden, aus denen die hellenische Bildung und 
Kunst erwuchs, sondern es hat auch diese selbst in frühester Zeit mächtig auf Latium 
gewirkt. […] Um so merkwürdiger ist es, daß alle diese Samenkörner nicht aufgingen 
oder verkümmerten.” (RG. I, 242-43) 

 
“Merkwaardig” kon deze ontwikkeling – of beter het gebrek er aan – in Latium alleen 
zijn vanuit de vooronderstelling van een nauwe verwantschap van Italiërs en Grieken. De 
nadruk op de individuele ontwikkeling van de twee nauw verwante volken sinds hun 
scheiding leidt er toe dat Mommsen als verklaring voor gemeenschappelijke elementen 
waar mogelijk een voorkeur voor de handel uitspreekt.  

Een ander voorbeeld hiervan is Mommsens duiding van de komst van het alfabet 
naar Italië. Het alfabet was weliswaar de “gemeinsame Schöpfung der Aramäer und der 
Indogermanen” (RG. I, 223), maar zou volgens Mommsen niet door de Feniciërs naar 
Italië gebracht zijn, maar door Griekse handelaren uit Sicilië (RG. I, 212 en 223 e.v.). 
Typerend voor zijn interpretatieve kader is dat hij ook hier uitgaat van een Griekse “kern” 
en een verder autonome nationale ontwikkeling van het schrift bij de verschillende 
Italische volken.31 En het is evenzeer typerend voor Mommsens behandeling van dit 
thema dat hij het meteen gebruikt om het onderscheid tussen Etrusken en Latijnen te 
onderbouwen. Beide volken zouden het schrift van de Sicilische (of in het geval van de 
Etrusken ook de Campaanse) Grieken overgenomen hebben, maar hun varianten weken 
niet alleen van het oorspronkelijke Griekse alfabet af maar ook van elkaar (RG. I, 213 en 
226-27). Het wegvallen in dit adaptatieproces van een of meer Griekse letters in de 
verschillende Italische alfabetten wordt door Mommsen als “barbarisering” geduid. Deze 
“barbarisering” zou bij de Etrusken verder voortgeschreden zijn dan bij de andere 
Italische volken, een onderscheid dat door Mommsen ook hier aangevoerd wordt als 
bewijs voor de “minderen Kulturfähigkeit” van de Etrusken (RG. I, 239). De 
geschiedenis van het alfabet in Italië wordt dan ook door Mommsen gebruikt om op 
polemische wijze de theorie aan te vallen dat de Romeinse beschaving in sterke mate 

                                                 
31 RG. I, 230-31. Vgl. ook ibid. 223: “Die Italiker haben sowenig wie die Hellenen von sich aus eine solche 
[Kunst der Lautschrift] entwickelt, obwohl in den italischen Zahlzeichen, etwa auch in dem uralt italischen 
und nicht aus hellenischem Einfluß hervorgegangenen Gebrauch des Losziehens mit Holztäfelchen, die 
Ansätze zu einer solchen Entwicklung gefunden werden können.” Ook hier geldt weer: niet de juistheid of 
onjuistheid van de opmerking is wat hier ter discussie staat, maar het gegeven dat Mommsen dit eerder 
besproken fenomeen (ibid. 217) in dit verband nogmaals nadrukkelijk ter sprake brengt. 
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gebaseerd zou zijn op Etruskische invloed. Typerend voor Mommsens interpretatieve 
kader is bovendien dat hij ook hier weer uitgaat van de overname van een Griekse “kern” 
en een verdere “nationale”, dat wil zeggen zelfstandige ontwikkeling: 
 

“Andererseits enthält diese Geschichte der Schrift eine heilsame Warnung gegen die 
Annahme, welche die spätere, der etruskischen Mystik und Altertumströdelei ergebene 
römische Bildung aufgebracht hat und welche die neuere und neueste Forschung 
geduldig wiederholt, daß die römische Zivilisation ihren Keim und ihren Kern aus 
Etrurien entlehnt habe. Wäre dies wahr, so müßte hier vor allem eine Spur sich davon 
zeigen; aber gerade umgekehrt ist der Keim der latinischen Schreibkunst griechisch, ihre 
Entwicklung so national, daß sie nicht einmal das so wünschenswerte etruskische 
Zeichen für f sich angeeignet hat. Ja wo Entlehnung sich zeigt, in den Zahlzeichen, sind 
es vielmehr die Etrusker, die von den Römern wenigstens das Zeichen für 50 
übernommen haben.” (RG. I, 230-31) 
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4 Rome en Latium:  
politieke verdeeldheid en economische gemeenschap  

 
Nadat de Italiërs zich eerst van de Grieken hadden afgesplitst en zodoende een eigen 
individuele ontwikkeling hadden doorgemaakt, hadden zij zich op hun beurt weer in 
verschillende stammen opgedeeld. Deze vooral op grond van hun taal te onderscheiden 
stammen vormden de nationale eenheden (Nationen) van het vroege Italië. Ook de 
Latijnen hadden dus oorspronkelijk een nationale eenheid gevormd, maar deze was 
evenals die van de overige Italische volken politiek verdeeld geraakt. De politieke 
gemeenschappen, de Gauen, hadden zich geconcentreerd rond de hooggelegen 
toevluchtsoorden, waar de bevolking zich bij bedreigingen van buiten kon terugtrekken 
en die archeologisch dankzij de grote muren nog traceerbaar waren.32 Deze ontwikkeling 
was voor Latium weliswaar niet historisch overgeleverd, maar dat achtte Mommsen van 
ondergeschikt belang, omdat het resultaat historisch wel herkenbaar was: Latium was 
weliswaar verdeeld in een groot aantal politiek souvereine Gauen, maar tegelijkertijd was 
de oorspronkelijke in de taal en een gemeenschapsgevoel tot uitdrukking komende 
nationale eenheid van Latium politiek herkenbaar gebleven in de Latijnse Bond.33 Een 
dergelijke situatie achtte hij typerend voor de gehele vroege Grieks-Italische 
ontwikkeling, zoals blijkt uit de veelvuldige vergelijkingen met de Boeotische en 
Ionische Bonden.34 De antieke Gau- en stedenbonden waren de vroegst herkenbare 
staatkundige organisaties van de nationale eenheden.  

Voor Mommsen maakte het uit een synoekismos van de drie Gauen van de 
Ramnenses, de Titienses en de Luceres voortgekomen Rome deel uit van de Latijnse 
natie.35 Zijn vaak geciteerde opmerking: “Alle Geschichte geht nicht von der Einigung, 
sondern von der Zersplitterung der Nation aus”, staat niet in verband met de eenwording 
van Italië, maar van Latium.36 Dat geldt ook voor de opmerking waarmee hij het 
hoofdstuk over ‘de Latijnse vestigingen’ eindigt, namelijk dat iedere volksgeschiedenis 
begint met een kantonaal particularisme en eindigt, of in ieder geval zou moeten 
eindigen, met de nationale eenwording.37 Beide opmerkingen stonden nog niet in de 
eerste editie en zijn in de tweede editie toegevoegd om het interpretatieve kader – Rome 
als deel van de Latijnse natie –  nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Het was 
ook de eenwording van Latium, die Mommsen als “prototype” van de nationale 
eenwording beschouwde en niet die van Italië.38 Hij benadrukte dat ondanks de politieke 
                                                 
32  RG. I, 53: “Jene Gaue also, die in einer Burg ihren Mittelpunkt fanden und eine gewisse Anzahl 
Geschlechtsgenossenschaften in sich begriffen, sind als die ursprünglichen staatlichen Einheiten der 
Ausgangspunkt der italischen Geschichte.” 
33  RG. I, 54: “Aber dennoch ging nicht bloß das Gefühl der Sprach- und Stammgenossenschaft durch 
diesen ganzen Kreis, sondern es offenbarte sich dasselbe auch in einer wichtigen religiösen und staatlichen 
Institution, in dem ewigen Bunde der sämtlichen latinischen Gaue.” 
34  RG. I, 54-56; vgl. StR. III/1, 609. 
35  RG. I, 57 en 59: “ein Teil der latinischen Nation”. 
36 RG. I, 56 noot 5; nog niet in de eerste editie. 
37 RG. I, 56; zie boven blz. 185-86. 
38  RG. I, 190; Mommsens contrasterende karakteristieken van Griekenland als “der Prototyp der rein 
humanen, […] Latium nicht minder für alle Zeiten der Prototyp der nationalen Entwicklung” staat in de 
context van zijn duiding van de vroege Italische en Latijnse cultuur in vergelijking en in contrast met de 
Griekse; Linderski, ‘Defensive imperialism’, 135 ziet in Mommsens duiding van de Italische eenwording 
door Rome “a prototype and paradigm for Prussia and Germany.” Ook Wucher, Mommsen, 75 brengt “das 
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versnippering van Latium in zelfstandige Gauen er sprake was van een Latijns nationaal 
gevoel dat tot uitdrukking kwam in een politieke en religieuze band in de vorm van de 
Latijnse Bond. Deze vormde “der rechtliche und notwendige [!] Ausdruck des latinischen 
Stammes.”39 Deze nadruk op het ‘noodzakelijke’ karakter van het politieke (en 
religieuze) bondgenootschap komt voort uit Mommsens opvatting van de oorspronkelijke 
op een culturele basis gevormde nationale Latijnse eenheid die zich in de loop van de tijd 
dankzij Rome ontwikkelde tot een staatkundige eenheid op nationale basis. Nog in de 
derde band van het Römisches Staatsrecht werd het Romeins-Latijnse bondgenootschap 
opgevat als “in seinen Anfängen und in seinem Kern ruhend auf der durch die Natur 
gegebenen Gleichheit der Sprache und der Sitte.”40 De Latijnse natie, waarvan Rome deel 
uitmaakte, was voor Mommsen primair een cultuurnatie. 

Daar komt echter nog een tweede punt bij. Behalve door de gemeenschappelijke 
cultuur werd de eenheid van Rome en Latium gevestigd door de principiële 
rechtsgelijkheid tussen Rome en de Latijnen die tot uitdrukking kwam in de zogenaamde 
‘Latijnse rechten’, met name het recht in een andere Latijnse gemeenschap een 
rechtsgeldig huwelijk af te sluiten (conubium) en het recht handel te drijven en 
rechtsgeldige contracten af te sluiten met personen uit andere Latijnse steden, waarbij 
vooral het recht onroerend goed te bezitten in die andere steden van belang is 
(commercium).41 Beide rechtsvormen worden in de bronnen voor het eerst genoemd in 
het kader van de regeling van 338 v.C., maar Livius’ mededeling dat de Latijnen 
commercium en conubium onder elkaar verloren wijst er op dat het gaat om oudere 
juridische bepalingen.42  Eventueel aangevuld met de mogelijkheid het burgerrecht van 
een andere gemeenschap te verkrijgen door verhuizing (ius migrationis), dat 
waarschijnlijk van latere datum is, legde dit rechtsstelsel de basis voor wat een historicus 
recentelijk  “een economische gemeenschap in Latium” noemde.43 Dat was ook de 
conclusie die Mommsen trok. Mommsens analyse van deze juridische en economische 
gemeenschap, die hij reeds in de koningstijd gevestigd zag, biedt bovendien de enige 
analogie in de Römische Geschichte tussen de prototypisch geachte ontwikkeling van 
Latium en het Duitsland van het midden van de negentiende eeuw, de (impliciete doch 
                                                                                                                                                 
Wort vom prototypischen Charakter der italischen [!] Einigung, die durch Rom erzwungen ward” in direct 
verband met  Mommsens vermeende postrevolutionaire ideaal van een Duitse eenwording onder Pruisische 
dwang: “Eine prototypische Entwicklung, wie Mommsen es nannte, d.h. vorbildlich und gültig für alle 
Zeiten.” (ibid. 74) Correct: Mouritsen, Italian unification, 30-31; Christ, Caesar, 137. 
39  RG. I, 56; in StR. III/1, 609 constateerde Mommsen ten aanzien van de ontwikkeling van dit soort 
stedenbonden in de hele Grieks-Italische wereld, dat de betreffende steden enerzijds zelfstandige staten 
waren, maar anderzijds “nicht durch zufälligen Vertrag, sondern durch die Nothwendigkeit der 
Entwickelung, das Glied einer staatlichen Conföderation [bildeten].” (mijn cursivering). 
40 StR. III/1, 607; vgl. Abriss, 44-45: “Das Volk von Rom ist ein Theil des latinischen Namens (nomen 
Latinum), eine der städtischen Wehrgenossenschaften (populi), in welche die durch Sprach- und 
Sittengemeinschaft zusammengeschlossene, möglicher Weise in ferner Vorzeit ungeschieden lebende 
Nation der Latiner wie jede andere italisch-hellenische zerfiel. Die Intensität und die Ewigkeit, welche 
staatsrechtlich dieser nationalen Zusammenhörigkeit zukommt, geht weit hinaus über die euphemistische 
Perpetuität des Staatsvertrags und ruht auf der Unauflöslichkeit des Verhältnisses der Nation zu ihren 
Gliedern.” 
41 Vgl. StR. III/1, 616: Kenmerkend voor de Latijnse Bond was voor Mommsen “die – materiell aus der 
ursprünglichen national-politischen Gemeinschaft herstammende – allgemeine Verkehrs- und nicht minder, 
so weit sie bestand, die Ehegemeinschaft.”  
42 Livius, 8.14.10; Sherwin-White, The Roman citizenship, 33. 
43 Smith, Early Rome and Latium, 212-13: “an economic community in Latium.” 
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onmiskenbare) analogie tussen de Latijnse Bond en de situatie die in Duitsland was 
ontstaan door de oprichting van de Zollverein in 1834:  
 

“Die verbriefte Rechtsgleichheit [tussen Rome en de Latijnse steden] im Handel und 
Wandel, im Kreditverkehr wie im Erbrecht, verflocht die Interessen der schon durch die 
gleiche Sprache und Sitte verbundenen Gemeinden noch durch die tausendfachen 
Beziehungen des Geschäftsverkehrs, und es ward damit etwas ähnliches erreicht wie in 
unserer Zeit durch die Beseitigung der Zollschranken.”44 

 
Evenals geestverwante liberalen als Freytag en Schmidt meende Mommsen dat de Duitse 
staten door de economische en culturele ontwikkeling als het ware van onderen naar 
elkaar toe groeiden, waarbij Pruisen de kern van deze eenheid zou moeten zijn. In de in 
1834 op Pruisisch initiatief tot stand gekomen Zollverein, die tot doel had interne 
handelsbelemmeringen af te bouwen en een gezamenlijk tariefsysteem aan de 
buitengrenzen tot stand te brengen, zagen deze liberalen zodoende een hoopvol teken van 
het historisch onvermijdelijke staatsvormingsproces en tegelijkertijd een instrument dat 
de gewenste klein-Duitse eenwording tot stand zou helpen brengen.45 Daarbij werd (in 
ieder geval door de meeste Pruisische en noord-Duitse liberalen) uitgegaan van een 
hegemonie van Pruisen. De voorstanders van de klein-Duitse eenheidsstaat, zo 
formuleerde Freytag in 1850 instemmend hun uitgangspunt, hadden een belangrijke 
bondgenoot in “die materiellen Interessen der deutschen Völker, mit Ausnahme des 
Kaiserstaats [Oostenrijk], aber nicht mit Ausnahme Hannovers, Hamburgs und der 
übrigen Staaten des norddeutschen Zollsystems. Preußen ist der natürliche Vertreter der 
deutschen Agricultur- und Handelsinteressen gegenüber dem Auslande, durch seine 
Lage, seine Kraft, seine Politik, durch seine Schöpfung, den Zollverein.”46 Deze liberalen 
hoopten, zo stond een jaar later in een anoniem artikel in de Grenzboten te lezen, op “die 
Concentration des außeröstreichischen Deutschland zu einem Bundesstaat unter 
preußischer Hegemonie, die in organischer Entwicklung allmählich zu einem 
Einheitsstaat führen soll.”47 Met deze “organische Entwicklung” doelde de auteur op het 

                                                 
44  RG. I, 116; reeds in 1e ed. I, 43; in 1854 was de Zollverein zeker actueel, omdat na een periode van 
interne twisten de aan de tolunie ten grondslag liggende verdragen juist met twaalf jaar verlengd en begin 
1854 Hannover, Schaumburg-Lippe en Oldenburg toegetreden waren. 
45 Bijv. [Mommsen], ‘Entwurf zur deutschen Reichsverfassung’, SHZ. 15 mei 1848 in: Gehrke, Mommsen, 
162-66, aldaar blz. 166. Vgl. 1849: Reichsverfassungen, 46-47: “In dem Zollwesen, worin allein die 
segensreichen Wirkung der Einigung des Vaterlandes schon praktisch empfunden worden sind [sic] […] Es 
scheint doch einfach und nothwendig, wenn der deutsche Zollverein sich auflöst und das deutsche Reich als 
ein geschlossenes Zollgebiet an seine Stelle tritt…” Vgl. later bijv. RA. 382-83 (1865): “so ist für die 
Herstellung der formellen deutschen Einheit die Vorbedingung die Herstellung ihrer wichtigsten 
materiellen Konsequenzen. Darauf ruht der Zollverein und was dem sich anschließt; und es ist ein 
erfreulicher Vorbote der Zukunft, daß er, trotz seiner dem polnischen Reichstag entlehnten Verfassung, 
doch sich stärker bewiesen hat, als alle Antipathie unserer lieben Freunde im außerpreußischen 
Deutschland zusammengenommen.” Verwijzingen naar de Zollverein komen in dit pamflet herhaaldelijk 
terug. Liberale steun voor de Zollverein was in de jaren 1840 duidelijk gegroeid: Hahn, Zollverein, 129, 
136-37, 139. Freytag en Schmidt: boven hoofdstuk II,1; vgl. voor de Zollverein ook: Freytag, Mathy, 78-
79, 235-36, 244-45. 
46 ‘Die Zollconferenz in Berlin’, Grenzboten 9 (1850/III) 1-7, aldaar blz. 1; vgl. ibid.: “es ist klar, daß die 
Tarife der neuen Zollconvention jetzt die sicherste Grundlage bilden werden, auf welcher sich der neue 
Staat ‘Deutschland’ zu erbauen hat.”  
47 ‘Die Fusion von Demokraten und Constitutionellen’, Grenzboten 10 (1851/II) 64-66, aldaar blz. 65. 
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staatsvormingsproces van onderen, het samengroeien van de verschillende Duitse staten 
door de ontwikkeling van de onderlinge economische banden en communicatiemiddelen 
zoals deze (onder andere) in de Zollverein gestalte hadden gekregen.  

Een dergelijke ontwikkeling lijkt Mommsen in het antieke Latium gezien te 
hebben. Zodoende benadrukte hij ook in zijn Staatsrecht de nauwe relatie tussen de 
politieke eenwording van de staatkundig verdeelde natie en de handels- en 
vestigingsvrijheid die binnen het Romeins-Latijnse bondgenootschap zou hebben 
bestaan: “Der Verkehr innerhalb Latium, dem die Gemeinschaft der Sprache und der 
Sitte das Fundament gab, ist der Vormachtstellung Roms voraufgegangen.”48 

Wanneer Mommsen deze eenwording inderdaad als voorbeeld voor Pruisen zou 
hebben opgevat en zo had willen presenteren, was niets eenvoudiger geweest dan deze 
Romeinse hegemonie te vergelijken met de positie van Pruisen in het contemporaine 
Duitsland. Het begripsmatige kader daarvoor was gegeven. Rome had de “hegemonie” in 
Latium zoals Pruisen de “hegemonie” in de Zollverein had, en Mommsens 
“wetmatigheid” dat in een bondgenootschap tussen een eenheidsstaat en een statenbond 
het overwicht altijd bij de eenheidsstaat ligt kon zeker van toepassing geacht worden op 
de contemporaine situatie in de Zollverein.49 Het conflict tussen de Pruisische hegemonie 
en het streven naar het behoud van de souvereiniteit van de kleinere Duitse staten loopt 
als een rode draad door de geschiedenis van de Zollverein en was juist in de jaren vóór 
1854 duidelijk tot uitdrukking gekomen.50 Maar Mommsen vergeleek beide situaties zo 
niet met elkaar. De enige vergelijking met de recente Duitse geschiedenis die hij hier 
(naast de geciteerde parallel tussen de interne situatie van de Latijnse Bond en de 
Noordduitse Zollverein) maakt, die tussen de situatie van de Latijnse Bond en die van 
Duitsland in de Napoleontische tijd, duidt eerder op een contrast dat hij tussen beide 
historische constellaties ontwaarde:  
 

“Wenn versichert wird, daß Albas Stellung zu den Bundesgemeinden eine überlegenere 
gewesen sei als die Roms, und daß die letzteren durch Albas Sturz die Autonomie erlangt 
hätten, so ist dies insofern wohl möglich, als Alba wesentlich Bundesglied war, Rom von 
Haus aus mehr als Sonderstaat dem Bunde gegenüber als innerhalb desselben stand; aber 
es mag, eben wie die Rheinbundstaaten formell souverän waren, während die deutschen 
Reichsstaaten einen Herrn hatten, der Sache nach vielmehr Albas Vorstandschaft gleich 
der des deutschen Kaisers ein Ehrenrecht, Roms Protektorat von Haus aus wie das 
napoleonische eine Oberherrlichkeit gewesen sein.” 51 

 

                                                 
48  StR. III/1, 601; vgl. bijv. ook ibid. 638. Vgl. ook de nauwe relatie die Mommsen ziet tussen de religieuze 
en de economische band van Rome met Latium: “Daß man [de Romeinen] von alters her mit den Latinern 
die Götter tauschte wie die Waren, versteht sich…” (RG. I, 190). 
49 Hahn, Zollverein, 132 e.v. en passim. De Oostenrijkse kanselier Metternich bijvoorbeeld ontwaarde reeds 
in 1833 met bezorgdheid een “preußische Präponderanz” in de Zollverein: Wehler, Gesellschaftsgeschichte 
II, 131; vgl. Schulze, Der Weg zum Nationalstaat, 96-97. Hegemonie: onder hoofdstuk VII,5. Mommsens 
‘wetmatigheid’: RG. I, 118 (onder blz. 201) en ibid. 353 (onder blz. 203). 
50 Hahn, Zollverein, 139 e.v. Vgl. voor de rol die de tolpolitiek in de strijd tussen Pruisen en Oostenrijk om 
de hegemonie in Duitsland speelde ook: Wehler, Gesellschaftsgeschichte III, 225 e.v. 
51  RG. I, 117; vgl. RA. 380 (1865): “nicht den Weg der Reunion darf sie [die Lösung der deutschen Frage] 
gehen, den der Reichsdeputationshauptschluß und der Rheinbund schimpflichen Andenkens ihr 
vorgezeichnet haben, und dessen Ergebnisse die gefährlichsten Hindernisse der deutschen Einheit sind, [...] 
die vier deutschen Königtümer von Napoleons Gnaden...” 
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Gezien zijn door de meeste liberalen van zijn generatie gedeelde negatieve oordeel over 
Napoleon en vooral over diens politiek tegenover Duitsland, nauw verbonden uiteraard 
met een positieve waardering voor de Pruisische rol in de Freiheitskriege, zou de 
vergelijking tussen de hegemonie van Rome in Latium met de overheersende positie van 
Napoleon tegenover de staten van de Rheinbund politiek-historisch gesproken voor 
Mommsen een negatieve lading moeten hebben.52 De vergelijking is echter neutraal 
gesteld en dient, evenmin als de vergelijking van de Romeins-Latijnse verhoudingen met 
de Zollverein, geen partijpolitiek doel. De analogie is voor Mommsen hier veeleer een 
middel historische situaties voor de moderne lezer inzichtelijk te maken.53 In het eerste 
geval, de vergelijking van de Latijnse Bond met de Zollverein, gaat het om een 
staatsvormingsproces op basis van een gemeenschappelijke cultuur dat vorm kreeg door 
een toenemende economische en staatkundige samenwerking. De tweede analogie hangt 
samen met Mommsens uitgangspunt dat de betrekkingen tussen staten in verschillende 
historische periodes als machtsrelaties te beschrijven en te veralgemeniseren zijn. Dit is 
het thema van de volgende paragraaf. 

                                                 
52 Vgl. Mommsens negatieve karakteristiek van Napoleon in ‘Thiers’, 238 e.v.; algemeen over de meestal 
negatieve beoordeling van Napoleon door de Duitse liberalen: Neumüller, Liberalismus und Revolution, 95 
e.v. (over Mommsen blz. 96 noot 199).  
53 Dat geldt ook voor de analogie die Mommsen gebruikt om de kracht van Alexanders Macedonië te 
vergelijken met die van Pyrrhos’ Epeiros, “das neben Makedonien stand etwa wie Hessen neben 
Preußen…” (RG. I, 400). 
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5 Romes hegemonie in Latium en Italië 
 
Rome had vanaf de koningstijd de hegemonie in Latium. Deze hegemonie (of 
Vormachtstellung) had een fundament in de economisch-juridische gemeenschap die op 
haar beurt wortelde in een cultureel-nationale eenheid. Romes politieke positie in Latium 
en naast de Latijnse Bond echter was reeds in de koningstijd gebaseerd op militaire 
expansie. Overwonnen gemeenschappen werden in de Romeinse staat geïncorporeerd en 
hun landbezit bij de ager Romanus gevoegd. Deze militaire expansie en politieke 
centralisatie wordt door Mommsen op basis van parallelle staatkundige processen in 
Italië en Griekenland als een voor deze periode specifieke staatkundige ontwikkeling 
geïnterpreteerd; als analogie wijst hij nadrukkelijk op de vergelijkbare ontwikkeling van 
Athene.54 Dat Rome deze militaire hegemonie had weten te verwerven verklaarde 
Mommsen uit het feit dat Rome een “eenheidsstaat” was die, in tegenstelling tot de 
Latijnse statenbond, een sterke en eenduidige militaire en politieke leiding kende:  
 

“Tatsächlich freilich wird Rom damals schon die Hegemonie besessen haben, wie denn, 
wo immer ein einheitlicher Staat und ein Staatenbund in eine dauernde Verbindung 
zueinander treten, das Übergewicht auf die Seite von jenem zu fallen pflegt.”55  

 
In Mommsens duiding van de Romeinse expansie wordt zodoende een directe relatie 
gelegd tussen de kracht van een staat en de mate waarin deze een interne eenheid vormt. 
Vandaar dat de eenheidsstaat de voorkeur verdiende boven een statenbond, want “nur im 
Einheitsstaat ist die Kraft so konzentriert, die Leidenschaft so mächtig, daß die 
Erweiterung des Gebiets planmäßig verfolgt wird.”56  

Het toenemende Romeinse overwicht in Latium was niet zonder strubbelingen tot 
stand gekomen. Integendeel, het wordt door Mommsen als een proces vol militaire 
botsingen beschreven, de hegemonie zelf als een belasting voor de Latijnse staten. Na de 
verovering van het Etruskische Veii en de bezetting van de Pomptijnse vlakte kwam het 
in de vierde eeuw tot een reeks conflicten tussen Rome enerzijds en verschillende 
Latijnse steden en de Hernicische Bond anderzijds. De relatie van Rome tot de Latijnse 
Bond, die oorspronkelijk één van gelijkwaardigheid was geweest en zich waarschijnlijk 
reeds in de koningstijd tot een Romeinse hegemonie had ontwikkeld (RG. I, 354-55), 
werd langzamerhand omgezet in een daadwerkelijke overheersing waardoor de 

                                                 
54 RG. I, 114: “Diese Zentralisierung mehrerer kleiner Gemeinden in einer größeren war natürlich [!] nichts 
weniger als eine spezifisch römische Idee. Nicht bloß die Entwicklung Latiums und der sabellischen 
Stämme bewegt sich um die Gegensätze der nationalen Zentralisation und der kantonalen Selbständigkeit, 
sondern es gilt das gleiche auch von der Entwicklung der Hellenen. Es war dieselbe Verschmelzung vieler 
Gaue zu einem Staat, aus der in Latium Rom und in Attika Athen hervorging… Wohl aber ist es Rom 
gewesen, das diesen Einheitsgedanken folgerichtiger, ernstlicher und glücklicher festhielt als irgendein 
anderer italischer Gau; und eben wie Athens hervorragende Stellung in Hellas die Folge seiner frühen 
Zentralisierung ist, so hat auch Rom seine Größe lediglich demselben hier noch weit energischer 
durchgeführten System zu danken.” 
55  RG. I, 118; ibid. 359 heeft hij het over de “aus den bestehenden Verhältnissen mit innerer Notwendigkeit 
sich entwickelnden, aber darum nicht weniger schwer auf Latium lastenden Steigerung der hegemonischen 
Gewalt Roms…”  
56  RG. I, 128. 
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voormalige bondgenoten nu de “onderdanen” van Rome werden57 – een ontwikkeling die 
eindigde met de ontbinding van de politieke en militaire bond na de Latijnse Oorlog (338 
v.C.).58  

De verschillende Latijnse staten werden nu door Rome direct geïncorporeerd in 
het eigen staatsverband of door individuele verdragen zodanig aan Rome gebonden dat 
zij hun souvereiniteit naar buiten toe verloren. Zodoende was de Latijnse natie verenigd 
in één staatsverband onder leiding van Rome en het was dit centraal geleide 
staatsverband dat vervolgens de basis vormde voor de Romeinse verovering van Italië en 
de daarop volgende heerschappij over het gehele Middellandse Zeegebied. In eerste 
instantie (tot 241 v.C.) gebeurde dat mede door de annexatie van vijandig grondgebied 
dat in de ager Romanus geïncorporeerd en als districten, tribus, georganiseerd werd. Op 
de langere termijn belangrijker was voor Mommsen de rol die de zogenaamde coloniae 
Latinae in deze verdere expansie na 338 v.C. hadden gespeeld – gemeenschappen van 
oorspronkelijk Romeinse burgers in veroverd gebied die niet alleen arme proletariërs de 
mogelijkheid gaven een bestaan als vrije boer op te bouwen maar ook bedoeld waren 
(potentieel) vijandig gebied onder de duim te houden. 

Terwijl de Romeinse macht door de vestiging van kolonies en de incorporatie van 
onderworpen gemeenschappen in het eigen staatsverband constant groeide, konden 
nieuwe Samnitische vestigingen als zelfstandige gemeenschappen een autonome 
buitenlandse politiek voeren. Terwijl Rome en Latium in feite naar buiten toe een 
eenheidsstaat vormden dankzij het eenhoofdige gezag van de leidende macht Rome, die 
deze staatsmacht volledig voor haar doelstellingen kon inzetten, was de Samnitische 
Bond een statenbond zonder eenduidige leiding met de mogelijkheid haar kracht op één 
punt te concentreren.59 In de kustregio kwamen de Samnieten bovendien onder invloed 
van de Griekse beschaving, vermengden zich zelfs met de Griekse gemeenschappen en 
verloren zodoende hun nationale karakter.  

De onderwerping van Latium wordt door Mommsen geïnterpreteerd als het 
logische gevolg van de staatkundige verhoudingen, en hij typeerde dit als een natuurwet:  
 

                                                 
57 “Offenbar fühlte Rom nach dem Fall von Veii und der Eroberung des pomptinischen Gebietes sich 
mächtig genug, um die Zügel der Hegemonie straffer anzuziehen und die sämtlichen latinischen Städte in 
eine so abhängige Stellung zu bringen, daß sie faktisch vollständig untertänig wurden.” (RG. I, 364). 
58 Alföldi, Das frühe Rom, 332 e.v.; Cornell in CAH. VII/2, 315 e.v., 360 e.v. Deze gebeurtenissen worden 
door Mommsen in een halve alinea afgedaan: RG. I, 371. 
59 RG. I, 369: “Rom war ein geschlossener Staat, der über die Kraft von ganz Latium verfügte; die 
Untertanen mochten murren, aber sie gehorchten. Der samnitische Stamm war zerfahren und zersplittert, 
und die Eidgenossenschaft im eigentlichen Samnium hatte sich zwar die Sitten und die Tapferkeit der Väter 
ungeschmälert bewahrt, war aber auch darüber mit den übrigen samnitischen Völker- und Bürgerschaften 
völlig zerfallen.” Vgl. RG. I, 367: “Aber der Charakter der Eroberungen [van Romeinen en Samnieten] war 
ein wesentlich verschiedener. Von dem festen städtischen Mittelpunkt aus, den Latium im Rom besaß, 
dehnt die Herrschaft dieses Stammes langsam nach allen Seiten sich aus, zwar in verhältnismäßig engen 
Grenzen, aber festen Fuß fassend, wo sie hintritt, teils durch Gründung von befestigten Städten römischer 
Art mit abhängigem Bundesrecht, teils durch Romanisierung des eroberten Gebiets. Anders in Samnium. 
Es gibt hier keine einzelne führende Gemeinde und darum auch keine Eroberungspolitik. Während die 
Eroberung des veientischen und pomptinischen Gebietes für Rom eine wirkliche Machterweiterung war, 
wurde Samnium durch die Entstehung der kampanischen Städte, der lucanischen, der brettischen 
Eidgenossenschaft eher geschwächt als gestärkt; denn jeder Schwarm, der neue Sitze gesucht und gefunden 
hatte, ging fortan für sich seine Wege.” 
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“Es liegt im Wesen der Hegemonie, daß sie durch das bloße innere Schwergewicht der 
Verhältnisse allmählich in die Herrschaft übergeht; auch die römische über Latium hat 
davon keine Ausnahme gemacht.”60  

 
Terwijl de staatsrechtelijke vormgeving van de staat een historisch element is, dat door 
Mommsen kenmerkend wordt geacht voor een specifiek volk en een specifieke 
historische fase, worden machtsverhoudingen opgevat als ‘natuurlijk’ en onderworpen 
aan ‘natuurwetten’, waarbij herhaaldelijk de zwaartekracht als metafoor gebruikt wordt. 
De eenheidsstaat viel van nature de hegemonie in een statenbond toe, de hegemonie 
leidde eveneens van nature tot een werkelijke overheersing en politieke centralisatie. Het 
resultaat, de Romeinse overheersing van Latium, wordt zodoende als historisch 
noodzakelijk geïnterpreteerd en een amorele machtspolitiek wanneer niet expliciet 
verdedigd dan toch als onvermijdelijk gepresenteerd.61 Het principe van de Realpolitik 
krijgt hier een buitenlandspolitieke en militaire component. Deze realpolitische 
beoordeling van de Romeinse expansie hangt samen met het contemporaine denken over 
politiek en macht tegen de achtergrond van het liberale streven naar een nationale staat. 
Uit het mislukken van de revolutie van 1848/49 hadden de liberalen in meerderheid de les 
getrokken, dat aan de basis van de nationale eenwording een concrete staatsmacht zou 
moeten staan om die eenheid internationaal af te dwingen en te verdedigen. ‘Macht’ werd 
zodoende een sleutelbegrip in het liberale denken van de Nachmärz, waarbij het middel 
niet zelden tot doel werd verklaard: “Denn die Macht ist für die Nationen die erste 
Bedingung des Glücks.”62 Het creëren van de Duitse eenheid als machtsstaat was 
belangrijker dan de vraag hoe die eenheidsstaat concreet vorm zou moeten krijgen; ná de 
eenwording zou Duitsland intern een politieke vrijheid kunnen ontwikkelen.  

De klein-Duits gezinde liberalen zagen in de Pruisische eenheidsstaat de basis 
voor een nationale machtsstaat.63 Heinrich von Treitschke formuleerde deze gedachte in 
zijn exemplarische pamflet Bundesstaat und Einheitsstaat uit 1864, geschreven tegen de 
achtergrond van de strijd om Sleeswijk-Holstein: 
 

“Unter allen reindeutschen Staaten hat allein Preußen in unvergeßlichen Zeiten [d.w.z.: 
de strijd tegen Napoleon] die Kraft bewiesen, die eine Gesellschaft zum Staate macht, die 
Kraft sich durch sich selbst allein zu erhalten. Zwischen Preußen und seinen 
Bundesgenossen besteht ein Unterschied nicht des Grades, sonder der Art, der 
Unterschied von Macht und Ohnmacht, Staat und Nicht-Staat. Man schilt solche 
Behauptungen doctrinär, weil sie an Aristotelischen Gedanken anknüpfen. Und doch 

                                                 
60  RG. I, 353. 
61 Op een vergelijkbare manier beschrijft Mommsen de ontwikkeling van Romes machtspositie in Italië van 
een hegemoniale positie in een daadwerkelijke heerschappij als onvermijdelijk, gebaseerd op een 
natuurwet: “Als das Inkorporationssystem [d.w.z. de opname van individuen en gemeenschappen in de 
eigen burgerij] bis an und vielleicht schon über seine natürlichen Grenzen ausgedehnt war, mußten die 
weiter hinzutretenden Gemeinden sich in ein Untertänigkeitsverhältnis fügen; denn die reine Hegemonie 
als dauerndes Verhältnis ist innerlich unmöglich. So stellte sich, nicht durch willkürliche Monopolisierung 
der Herrschaft, sondern durch das unvermeidliche Schwergewicht der Verhältnisse neben die Klasse der 
herrschenden Bürger die zweite der Untertanen.” (RG. I, 440). 
62 Rochau, Realpolitik, 69; vgl. bijv. Droysen, Historik, 356 (boven blz. 53). 
63 Vgl. bijv. n.a.v. de discussie rond het Dreikönigsbündnis van 1849: Julian Schmidt, ‘Annehmen oder 
Ablehnen? Offenes Sendschreiben an den deutschen Verein in Leipzig’, Grenzboten 8 (1849/II) 469-76, 
aldaar blz. 476: “Nicht auf die Verfassung des neuen Bundesstaats kommt es zunächst an, sondern darauf, 
daß ein solcher unter Preußens Hegemonie zu Stande kommt.” 



 204 

fußen sie auf der ernsthaften praktischen Erfahrung, daß das Wesen des Staats zum 
Ersten Macht, zum Zweiten Macht und zum Dritten nochmals Macht ist.”64 

 
Zowel een afkeer van het particularisme, dat ten koste zou gaan van de nationale eenheid, 
als ook een meer algemene afkeer van kleine staten die in het internationale politieke 
leven niet levensvatbaar zouden zijn is een typerend element in de door Mommsen 
gedeelde Gothaïsche visie op de internationale politiek in heden en verleden. Vanuit dit 
perspectief noemde Mommsen de kleinere staten “Sekundärstaaten”65, de kleinere naties 
“sekundäre Nationalitäten”.66 Zonder een machtige staat die militair in staat was de 
nationale zelfstandigheid te garanderen waren een nationale eenheid en vrijheid 
ondenkbaar. Deze visie werd door de nationaal-liberale geschiedschrijvers onderbouwd 
met behulp van de historische ervaring die aan de ontstaansgeschiedenis van het Duitse 
(en niet alleen van het Duitse) nationalisme ten grondslag lag.67 Dankzij het 
particularisme hadden de grote Europese oorlogen, zoals de Dertigjarige en de 
Zevenjarige, zich op het Duitse grondgebied kunnen afspelen. Dankzij het particularisme 
hadden ook de Franse revolutionaire legers en Napoleon Duitsland kunnen onderwerpen, 
waarna het Pruisen was geweest dat het Franse juk had afgeschud. Vanuit die ervaring 
stelde Mommsen zijn liberale partijgenoten in 1865 voor de keuze: “Unterordnung unter 
den deutschen Großstaat oder Untergang der Nation.”68 En het is vanuit dit zelfde 
uitgangspunt dat hij de militaire politiek van de eenheidsstaat Rome binnen het als 
statenbond politiek georganiseerde Latium als verdediging van de Latijnse natie, als 
“defensief imperialisme” opvat en zodoende rechtvaardigt: 
 

 “im ganzen scheint man die römische Hegemonie über Latium bald und durchgängig 
anerkannt zu haben, wenn auch einzelne Gemeinden […] zeitweilig sich ihr entzogen 
haben mögen. Schon damals [in de koningstijd] mochte Rom als seegewaltig der 
Landschaft, als Stadt den Dorfschaften, als Einheitsstaat der Eidgenossenschaft 
gegenüberstehen, schon damals nur mit und durch Rom die Latiner ihre Küsten gegen 
Karthager, Hellenen und Etrusker schirmen und ihre Landgrenze gegen die unruhigen 
Nachbarn sabellischen Stammes behaupten und erweitern können.”69 

 

                                                 
64 Treitschke, Bundesstaat und Einheitsstaat, 152. 
65 Bijv. RG. I, 400 en II, 65, en de open brief aan de voorzitter van de Deutsche Abgeordnetentag in de 
Nationalzeitung 30 sept. 1865, in: Heyderhoff ed., Sturmjahre I, 253-55, aldaar blz. 253; RG. I, 378: 
“Staaten zweiten und dritten Ranges”. 
66 RG. V, 233; vgl. III, 419. Faber, ‘Realpolitik’, 23 met noot 77; Mouritsen, Italian unification, 31-32; 
Linderski, ‘Concepts of defensive imperialism’, 135. 
67 Vgl. G. Schmidt, ‘Teutsche Kriege’; alg. over de rol van oorlogen in de ontwikkeling van nationalismes: 
Langewiesche, ‘“Nation”, “Nationalismus”, “Nationalstaat”’, 22 e.v. 
68 Open brief aan de voorzitter van de Deutsche Abgeordnetentag in de Nationalzeitung 30 sept. 1865, in: 
Heyderhoff ed., Sturmjahre I, 253-55, aldaar blz. 254. 
69 RG. I, 115; mijn cursivering; vgl. ibid. 334; ibid. 352 de in vergelijkbare bewoordingen gestelde 
karakteristiek van de onmacht van de Etrusken na het begin van de Republiek in Rome: “Selten nur gelang 
es, selbst zur Landesverteidigung alle etruskischen Städte zu vereinigen, und Volsiniis nominelle 
Hegemonie hält nicht den entferntesten Vergleich aus mit der gewaltigen Kraft, die durch Roms Führung 
die latinische Nation empfing.” Vgl. ook ibid. 61, waar het belang van Rome voor Latium met zijn 
strategische ligging verbonden en zodoende als  “natuurlijk” en van aanvang aan gegeven gepresenteerd 
wordt: “Der Tiber ist ferner seit uralter Zeit die Grenzwehr des latinischen Stammes gegen die nördlichen 
Nachbarn.” Vgl. voor het begrip ‘defensief imperialisme’: onder hoofdstuk VIII,2. 
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Omgekeerd zocht Mommsen de voornaamste oorzaak voor het uiteenvallen van het 
bondgenootschap van Rome en de Latijnse Bond in zijn succes. Nadat de dreiging van de 
Volsken en de Aequen in de loop van de vijfde eeuw was verdwenen, hadden de Latijnen 
en de Herniken de steeds machtigere hegemoon niet langer nodig, wat tot een reeks 
conflicten tussen Rome en individuele Latijnse staten en uiteindelijk tot de Latijnse 
Oorlog van 340-338 v.C. en de daaropvolgende ontbinding van de Latijnse Bond 
leidde.70  

                                                 
70 RG. I, 360: “Hauptsächlich indes war die Ursache, weshalb der Bund sich innerlich auflöste, eben die 
Niederwerfung der gemeinschaftlichen Feinde; die Schonung von der einen, die Hingebung von der 
anderen Seite hatte ein Ende, seitdem man gegenseitig des anderen nicht mehr meinte zu bedürfen.” 
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6 Romeinse expansie en Duitse eenwording:  
historia magistra vitae? 

 
Mommsen formuleerde zijn interpretatie van de Romeinse expansie in het conceptuele en 
begripsmatige kader van het contemporaine liberale denken. Dat betekent echter niet dat 
het expansieve Rome een voorbeeldfunctie had voor Pruisen in het Duitsland van de 
jaren 1850, zoals verschillende commentatoren gemeend hebben (zie boven blz. 185 en 
196-97 noot 38). Mommsen gebruikt de op zichzelf mogelijke analogie niet. De reden 
daarvoor is eenvoudig: Mommsen wenste geenszins dat de eenwording van Duitsland 
door de militaire annexatie van de kleinere Duitse staten door Pruisen tot stand zou 
komen. De Romeinse expansie in Italië, die in 270 v.C. met de onderwerping van alle 
steden en volken ten zuiden van de Po afgesloten was, wordt door Mommsen in de 
inleiding weliswaar aangeduid als “die Einigung zu einem Staate des gesamten Stammes 
der Italiker” door Rome (RG. I, 22), maar in de concrete beschrijving van het 
staatkundige eenwordingsproces wordt dit opgevat als een doelbewuste machtspolitiek 
van militaire expansie van de kant van Rome, bedoeld om uiteindelijk heel Italië te 
onderwerpen.71  

Daartegen richtten zich individuele volken en staten, die zich bij tijd en wijle tot 
Italië-brede coalities verenigden in een poging hun vrijheid en nationaliteit te redden – 
het ging tenslotte om “das Sein oder Nichtsein hochbegabter und altberühmter 
Nationen”72; de oorlogen tussen Rome en de Samnieten worden door Mommsen geduid 
als de “Kampf um die Freiheit und die Nationalität, den die Italiker gegen Rom zu führen 
hatten…”73 Het verzet tegen de Romeinse expansie, zoals deze door de komst van de 
Epeirotische koning Pyrrhos gestalte kreeg, wordt door hem omschreven als een 
“nationale partij”.74 Uiteindelijk was echter in 270 v.C. “ganz Italien zur Untertänigkeit 
gebracht” zodat er vanaf dit moment sprake was van een Romeinse “heerschappij” (RG. 
I, 427 en passim). 

Romes expansieve oorlogen in Italië konden geen voorbeeld zijn voor Pruisen en 
Duitsland. Terwijl het contemporaine Duitsland een ‘natie’ vormde op basis van een 
gemeenschappelijke taal en cultuur, waren de Italiërs, die ooit in een ver verleden een 
“Italische natie” gevormd hadden, nu verdeeld in een aantal weliswaar cultureel verwante 
maar verder volledig zelfstandig ontwikkelde naties (zie boven hoofdstuk VII,2). Het was 
pas binnen het staatkundige verband dat in Italië ontstaan was door de Romeinse 
                                                 
71 Bijv. RG. I, 428 waar Mommsen wijst op de na 338 v.C. “immer entschiedener hervortretenden Richtung 
der römischen Politik auf Unterwerfung des italischen Kontinents…” 
72 RG. I, 384; ibid. I, 411 is sprake van “der Nationalhaß der Kampaner gegen die Römer…” 
73 RG. I, 377: De Samnitische Bond “kam es zu, in dem Kampf um die Freiheit und die Nationalität, den 
die Italiker gegen Rom zu führen hatten, die erste Stelle und die schwerste Last zu übernehmen. [...] Die 
Geschichte darf dem edlen Volke das Zeugnis nicht versagen, daß es seine Pflicht begriffen und getan hat.” 
Vgl. ook het positieve oordeel over de Samnieten: ibid. 391, 394, 405, 427, en vgl. nog III, 336. Deze 
oorlogen waren gericht “gegen die römische Übermacht” (RG. I, 404), als strijd “für die Freiheit der 
italischen Städte und Völker” (RG. I, 388) –  “italisch” wordt hier gebruikt in de betekenis niet van de 
specifieke Italische, d.w.z. Umbrisch-Sabellische en Latijnse, maar van alle in Italië levende volken, zoals 
ook de desbetreffende hoofdstuktitel aanduidt (boek 2, hoofdstuk 6: ‘Die Italiker gegen Rom’); vgl. bijv. 
ibid. I, 393-94 over de slag bij Sentinum, waar zelfs de Galliërs zij aan zij met de Samnieten en Etrusken 
tegen Rome vochten; vgl. ibid. 404 e.v. over de gebeurtenissen in de jaren vanaf 285 v.C. 
74 RG. I, 409 en 425; ibid. 392: de Samnieten zagen in de zogenaamde derde Samnitische oorlog (298-290 
v.C.) “von Haus aus in der Vereinigung ganz Italiens gegen Rom die einzige Möglichkeit des Sieges…” 
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expansie dat zich een natie vormde. Deze Italische natie kreeg gestalte door de 
uitbreiding van het burgerrecht en was dus primair juridisch gedefinieerd: zij was een 
Staatsnation. Deze opvatting vloeide logisch voort uit de uitgangspunten van de 
taalkundige studies waarmee Mommsen eerder de basis had gelegd voor zijn interpretatie 
van de Italische eenwording in de Römische Geschichte. In zijn Oskische Studien van 
1845 had hij reeds nadrukkelijk dit perspectief gekozen: 
 

“Die Urgeschichte Italiens geht nicht auf in der des römischen Volkes. Wo uns das Licht 
der Historie zu dämmern beginnt, finden wir die Halbinsel bewohnt von zahlreichen und 
mannigfaltig entwickelten Zweigen eines Urvolkes, dem das Bewußtsein der 
Stammeinheit, damals höchstens im gemeinsamen Gegensatz zu Kelten oder Griechen 
empfunden, erst Jahrhunderte später durch die römischen Waffen aufgezwungen ward.”75 

 
In zijn samenvattende studie naar Die unteritalischen Dialekte van 1850, waarin deze 
zinsnede vrijwel letterlijk werd herhaald, voegde Mommsen er nadrukkelijk aan toe dat 
de antiek-Italische natie het product was van de Romeinse expansie. En hij onderbouwde 
deze stelling door een vergelijking met de Duitse natie: 
 

“Je weiter wir zurückgehen, desto mehr löst sich vor unsern Augen die eine italische 
Nation in mehrere Stämme, jeder Stamm wieder in mehrere Zungen auf; ähnlich wie in 
Deutschland die älteste Geschichte zahllose Völkerschaften aufzählt, die erst spät zu 
grösseren Stämmen sich vereinigen, bis aus deren Vereinigung endlich die deutsche 
Nation erwächst.”76  

 
Ook de Duitse natie was voor Mommsen het product van een historische ontwikkeling, 
geen tijdloos gegeven. Een natie werd niet alleen gevormd door afstamming en cultuur, 
maar vooral ook door het besef van die verwantschap, door een nationaal bewustzijn. Het 
onderscheid tussen de moderne Duitse en de antiek-Italische situatie was dat in het 
politiek verdeelde Duitsland ondertussen wèl een nationaal besef was gegroeid dat 
stoelde op de culturele en vooral de taalkundige eenheid, en dat een dergelijk besef 
ontbrak in het antieke Italië. De taalkundig verwante stammen in centraal-Italië – de 
Latijnen en de Sabellisch-Umbrische stammen – waren zich allerminst bewust een 
‘nationale’ eenheid te vormen, zoals uit de strijd tussen de Romeinen en de Samnieten 
om de dominantie in Italië duidelijk genoeg bleek. De samenhang van hun talen werd hen 
hooguit bewust in contacten met anderen, zoals de Grieken, de Etrusken en de Kelten. En 
omgekeerd zagen Griekse auteurs in de taalkundige ook een nationale verwantschap.77  

                                                 
75 Oskische Studien, 3-4. Het conflict tussen de Samnieten en de Romeinen wordt hier vanuit het 
perspectief van de Samnieten, hun strijd ook hier als een “roemrijke strijd” tegen het “harde volk” van de 
Romeinen opgevat: “aber was wissen wir von ihnen, als daß sie nach ruhmvollem Kampfe unterlagen? Die 
Ueberlieferung ist nicht trübe, sondern null, der Sieg des harten Volkes bezeichnet durch die Vernichtung 
der feindlichen Nation mit ihrer Geschichte; und wenn der späte Forscher auch dem Besiegten sein Recht 
angedeihen lassen, ihn geschichtlich wieder beleben will, so bemächtigt sich seiner das wehmüthige Gefühl 
eines vergessenen politischen Lebens.” 
76 Dialekte, 101. 
77 Dialekte, 205: “Das Gefühl der Griechen, dass ihnen gegenüber alle Italiker wie eine Nation seien, 
bestätigen die Ueberreste der oskischen Sprache, welche in den wesentlichsten Beziehungen mit der 
lateinischen zusammentreffen.” Tegenstelling tot Kelten en Grieken: Oskische Studien, 3; tot Etrusken en 
Grieken: Dialekte, 101. 
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De analogie met de Duitse geschiedenis die Mommsen hier, anders dan in de Römische 
Geschichte, voor de oorlogen tussen de Romeinen en de Samnieten biedt, heeft dan ook 
niet betrekking op het moderne Duitsland maar op het vroeg-middeleeuwse conflict 
tussen Franken en Saksen.78 De parallel zit in het conflict op leven en dood tussen 
taalkundig nauw verwante, maar politiek gescheiden ‘stammen’ of ‘volken’. De 
overwinning van de Franken en de vorming van het Frankische rijk door Karel de Grote 
had in Mommsens analogie geen directe voor zijn eigen tijd relevante politieke 
connotatie, en dat niet alleen vanwege de (met behulp van het concept van het ‘Duitse 
volk’ eventueel te overbruggen) grote afstand tussen deze vroeg-middeleeuwse 
gebeurtenissen en de negentiende eeuw. De strijd die Karel de Grote tegen de Saksen 
voerde was in de liberale nationale geschiedschrijving van de Vormärz een allerminst 
eenduidig positief gewaardeerd gegeven. De Frankische vorst gold als ‘slachter’ van de 
‘vrije Saksen’.79  

De gewelddadige vestiging van de staatkundige eenheid van Italië was dan ook 
geen voor Duitsland gewenst scenario. Een militair expansieve politiek van Pruisen was 
ongewenst en wordt door Mommsen dan ook nergens bepleit, noch direct in zijn diverse 
politieke pamfletten, noch in indirecte vorm door in de Römische Geschichte de 
Romeinse expansie aan de eigen tijd ten voorbeeld te stellen. Zelfs in het pamflet van 
1865, waarin hij zich uitsprak voor de annexatie van Sleeswijk-Holstein door Pruisen, is 
geenszins sprake van een pleidooi voor de militaire annexatie van de overige Duitse 
staten door Pruisen als basis voor de Duitse eenwording.80 In een lezing die Mommsen 
eind maart 1871, onder de indruk van de recente Duitse eenwording, in Keulen hield, 
presenteerde hij de geschiedenis van Romeins Italië als hèt voorbeeld van een geslaagde 
vorming van een nationale staat. Tegelijkertijd benadrukte hij echter het onderscheid 
tussen de gewelddadige eenwording van Italië door Rome en de op vrijwillige 
aaneensluiting gebaseerde ontwikkeling in het contemporaine Duitsland.81  

Toen Mommsen in 1884 de analogie wel expliciet trok, interpreteerde hij de 
nationale eenwording van zowel Romeins Italië als van Duitsland als het resultaat van de 
verdediging van de natie tegen een militaire dreiging van buiten. De Grieken zouden één 
volk geworden zijn door de strijd tegen de Perzen; de Italische volken ontdekten hun 
eenheid dankzij de gemeenschappelijke afweer van de Galliërs; de Duitsers ten slotte 
hadden hun besef van nationale eenheid pas in de Zevenjarige Oorlog ontwikkeld en de 
eenheidsstaat tenslotte in de oorlog van 1870-71 tot stand gebracht.82 Hoewel het hier 
gaat om een rede ter gelegenheid van de verjaardag van de keizer, zou het verkeerd zijn 
deze opvatting te zien als een gelegenheidsargument. Dezelfde relatie tussen de door 
Rome geschapen eenwording van Italië en de dreiging van buiten door de Galliërs is ook 
in de Römische Geschichte te vinden. Een expliciete analogie ontbreekt hier echter.  

Dat is geenszins een uitdrukking van een pacifistische tendens van het liberale 
denken in deze jaren. Integendeel, vele liberalen hoopten op een grote Europese oorlog 
                                                 
78 Oskische Studien, 3: “Wie in Deutschland die Sachsen den Franken, so stehen in Italien den Römern die 
sabellischen Stämme entgegen…” Dialekte, 101: “Die Samniter unterlagen den Römern, wie in 
Deutschland die Sachsen den Franken…” 
79 Borst, ‘Karlsbild’, m.n. 384 e.v. 
80  ‘Die Annexion Schleswig-Holsteins. Ein Sendschreiben an die Wahlmänner der Stadt Halle und des 
Saalkreises’, RA. 373-401, m.n. 380 e.v. 
81  ‘Die germanische Politik des Augustus’, RA. 316-343. 
82  RA. 121-131: “Die nationale Einigung ein Werk der nationalen Notwehr.” 
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waarin de gewenste klein-Duitse eenheid tot stand zou kunnen komen.83 Een militaire 
oplossing van de kwestie Sleeswijk-Holstein was tijdens de revolutie van 1848/49 reeds 
alom geaccepteerd en het is daarom ook niet verwonderlijk dat Mommsen en 
gelijkgezinde liberalen in 1865 hun steun voor een zelfstandige Duitse staat Sleeswijk-
Holstein onder leiding van Friedrich von Augustenburg inruilden ten gunste van een 
annexionistische politiek van Pruisen.84 Het zelfbeschikkingsrecht van de Sleeswijk-
Holsteinse burgerij werd opgegeven ten gunste van de vermeende algemene belangen van 
het Duitse volk, waarbij de militaire kracht van Pruisen als doorslaggevend argument 
opgevoerd werd. Dàt was een gelegenheidsargument, dat pas geldigheid kreeg na de 
Pruisische zege op Denemarken van begin 1864.85 Bismarcks buitenlandse politiek werd 
nu door een deel van de liberalen, waaronder Mommsen, geaccepteerd. Dat leidde 
uiteindelijk tot het uit elkaar breken van de Fortschrittspartei en de vorming van de 
nationaal-liberale partij, waarvoor Mommsen in de jaren 1870 in de Pruisische landdag 
zat en die in deze periode met Bismarck samenwerkte. De reden voor de omslag in 1865 
moet voornamelijk gezocht worden in de angst dat Sleeswijk-Holstein weer verloren zou 
gaan aan Denemarken of Oostenrijk en Mommsens annexionisme was zodoende primair 
gericht tegen een (vermeende) dreiging van buiten.86  

                                                 
83 Langewiesche, Liberalismus, 65 en 68-9; Buschmann, ‘Volksgemeinschaft und Waffenbruderschaft’. 
84 Buschmann, ‘Volksgemeinschaft und Waffenbruderschaft’, 95 e.v., m.n. 97; Winkler, Preußischer 
Liberalismus, 55 e.v. Vgl. boven hoofdstuk II,2. 
85 Jansen, ‘“…wünschte ein Bürger zu sein.”’, 44-45; Rebenich, Mommsen, 166-67; Wucher, Mommsen, 
169: “opportunisme”. 
86 Vgl. bijv. ‘Die Annexion Schleswig-Holsteins’, RA. 381-82: “Diese gewaltsame Annexion also wollen 
wir um keinen Preis, denn wir dürfen sie nicht wollen. Das Gesagte aber bedarf einer Einschränkung. Die 
Sicherung der deutschen Grenze und der deutschen Meere kann nicht warten, bis das einige Deutschland 
fertig ist…” (citaat blz. 382). 
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7 Rome en de Kelten  
 
In 1884 interpreteerde Mommsen de Duitse eenwording als het resultaat van de 
“nationale verdediging” in de oorlog tegen Frankrijk. Hij vergeleek deze staatsvorming 
expliciet met het eenwordingsproces van Romeins Italië in de strijd tegen de Kelten. 
Deze duiding vormt, zonder de analogie met de recente Duitse geschiedenis, ook een 
centraal element in Mommsens interpretatie van de Romeins-Italische geschiedenis in de 
Römische Geschichte. In de herhaalde conflicten die de Romeinen in de loop van de 
vierde, derde en tweede eeuw met deze “nationale vijand” (RG. II, 83) uitvochten, 
konden zij zich als het bolwerk van het geciviliseerde Italië profileren, wat hen geholpen 
zou hebben de Italische eenheid en hun latere machtspositie te vestigen: 
 

“ja es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieses Ereignis [de verovering en verwoesting van 
Rome door de Galliërs in 290 of 286 v.C.] wesentlich, wenn auch nicht im ersten 
Augenblick, dazu beigetragen hat, dem Gegensatz zwischen Etrurien und Rom seine 
Schärfe zu nehmen und vor allem zwischen Latium und Rom die Bande der Einigkeit 
fester zu knüpfen. […] Allein diese Raubzüge [in de loop van de vierde eeuw], wie 
schreckhaft und beschwerlich sie sein mochten, waren mehr Unglücksfälle als politische 
Ereignisse und das wesentlichste Resultat derselben, daß die Römer sich selbst und dem 
Auslande in immer weiteren Kreisen als das Bollwerk der zivilisierten Nationen Italiens 
gegen den Anstoß der gefürchteten Barbaren erschienen - eine Auffassung, die ihre 
spätere Weltstellung mehr als man meint gefördert hat.”87  

 
Mommsens opvatting van de Romeinse confrontaties met de Galliërs volgde Polybios’ 
duiding van de conflicten tussen Rome en de Galliërs. Om dat duidelijk te maken is het 
nodig hier kort in te gaan op het werk van deze Griekse geschiedschrijver die in 167 v.C. 
als gijzelaar naar Rome was gekomen en daar in nauw contact stond met leden van de 
Romeinse elite. Polybios presenteerde de herhaalde conflicten tussen Rome en de Kelten 
primair als het gevolg van Keltische agressie.88 Waarschijnlijk nam hij deze voorstelling 
van zaken op zijn beurt over van Fabius Pictor, de eerste Romeinse geschiedschrijver, die 
zelf in de slag bij Telamon (225 v.C.) gevochten had en die in zijn in het Grieks 
geschreven werk de Romeinse expansie als het resultaat van een defensieve politiek 
presenteerde.89 De plaats die het overzicht van de Gallisch-Romeinse conflicten vanaf de 
eerste confrontatie bij de Allia in Polybios’ werk inneemt, is echter vooral bepaald door 
de relatie die Polybios legt met de Tweede Punische Oorlog. De reden waarom hij dit 
overzicht na het verslag van de Eerste en voorafgaand aan zijn beschrijving van de 
Tweede Punische Oorlog plaatste is primair gelegen in de rol die de Galliërs hebben 
gespeeld aan de kant van Hannibal. Het vormt zodoende een inleiding tot de geschiedenis 
van de Tweede Punische Oorlog.90 Het verbindende element tussen de Keltische oorlogen 
en de strijd tegen Hannibal wordt in Polybios’ vertelling gevormd door de dreiging die 
voor Romeins Italië uitging van invasies van over de Alpen. 

                                                 
87 RG. I, 348. Het gaat hierbij niet om een latere duiding uit het perspectief van de Duitse eenwording, daar 
deze passage ook reeds in de eerste editie te vinden is: I, 215. 
88 Harris, War and imperialism, 193-94 en 197. 
89 Walbank, Commentary I, 184; Gelzer, ‘Römische Politik bei Fabius Pictor’, 72 e.v. 
90 2.14; vgl. voor deze samenhang ook 2.22 slot en 2.24; en de terugverwijzingen 3.34.3 en 3.41.1. 
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Polybios’ overzicht van de strijd tussen Rome en de Galliërs begint met een beschrijving 
van Gallia Cisalpina en van de komst van de eerste Galliërs in het oorspronkelijk door 
Etrusken beheerste gebied (2.14-17). De Kelten worden als indringers gepresenteerd. Zij 
namen niet alleen Noord-Italië in bezit, maar zij onderwierpen ook vele naburige volken 
en joegen hen angst aan. Meteen daarop volgend vermeldt Polybios dan de Romeinse 
nederlaag bij de Allia en de bezetting van Rome (2.18.1-2). In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Livius wordt deze gebeurtenis door Polybios niet verder uitgewerkt. De 
Kelten sloten wegens problemen thuis een verdrag met de Romeinen en verlieten de stad. 
Terwijl Rome zijn macht in Latium herstelde, volgde in 356 v.C. vanuit het noorden een 
Gallische invasie in Latium die niet tot een confrontatie met Rome leidde. In 344 echter 
versloegen de Romeinen een vergelijkbare invasiemacht. Een Keltische plundertocht in 
299 (in coöperatie met de Etrusken) werd vier jaar later gevolgd door de grote coalitie 
met de Samnieten die bij Sentinum werd verslagen. In 284-282 tenslotte volgde de strijd 
om Arretium die eindigde met de totale nederlaag van de Senones en de Boii. Het 
voornaamste resultaat van deze eerste reeks conflicten was volgens Polybios geweest dat 
de Romeinen hun angst voor de Kelten overwonnen hadden en bereid waren deze indien 
nodig standvastig tegemoet te treden; bovendien hadden zij door de overwinning op de 
Senones en de Boii de handen vrij voor de strijd tegen Pyrrhos en voor de Eerste 
Punische Oorlog (2.20 slot).  

Een vergelijkbare cyclus begon in 242 v.C. toen een nieuwe generatie Keltische 
krijgers de eerste de beste aanleiding van de kant van de Romeinen aangreep om de 
oorlog te heropenen (2.21.2-3). Zij nodigden transalpine stammen uit hun actie te 
steunen, zodat ook deze oorlog weer het karakter van een invasie van buiten Italië had. 
Onderlinge verdeeldheid in het Keltische kamp leidde echter tot het einde van de 
veldtocht. De verdeling van land in de op de Senones veroverde regio vormde de 
aanleiding tot de volgende invasie, waarbij opnieuw stammen uit en van over de Alpen 
betrokken waren. De crisis eindigde met de grote overwinning van de Romeinen bij 
Telamon in 225 v.C. (2.22-31). Ook dit conflict met de Kelten wordt door Polybios weer 
met Romes strijd met Karthago verbonden. In de inleiding (2.14) had hij de uitweiding 
over de Kelten en de door Rome met hen uitgevochten conflicten gerechtvaardigd door te 
wijzen op de rol die de Kelten aan de kant van Hannibal hadden gespeeld. In 225 v.C. 
(2.22.slot) leidde deze strijd de Romeinse aandacht af van Spanje, zodat Hasdrubal hier 
ongestoord een Karthaagse machtsbasis kon opbouwen. Ook de opmerking dat de 
bondgenoten Rome nu uit eigen belang steunden in de strijd tegen de Kelten hoort in 
deze context thuis.91 Meteen aansluitend namelijk (in 2.24) volgt de opsomming van de 
in 225 v.C. Rome ten dienste staande troepen uit de verschillende delen van Italië. Dit 
was, zo stelt Polybios nadrukkelijk, de macht waartegen Hannibal ten strijde zou 
trekken.92   

De zege bij Telamon bracht volgens Polybios de Romeinen op het idee de Kelten 
uit de gehele Po-vlakte te verdrijven.93 Daarmee wordt de overgang naar een offensieve 

                                                 
91 Pol. 2.23.12; Williams, Beyond the Rubicon, 130; vgl. ook RG. II, 80: “durch ganz Italien, das diesmal in 
Rom seinen rechten Vorkämpfer sah, wurde die dienstfähige Mannschaft verzeichnet, Vorräte und 
Kriegsmaterial zusammengebracht.” 
92 2.24 opening. Mommsens interpretatie van deze cijfers: RF. 382-406.  
93 2.31. slot; Walbank, Commentary I, 207; Harris, War and imperialism, 199. 
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politiek van de Romeinen aangeduid die eindigde met de grote overwinning bij 
Clastidium (222 v.C.). De hierop volgende stichting van de coloniae Cremona en 
Placentia (219 v.C.) en de definitieve pacificatie van Keltisch Noord-Italië worden door 
Polybios hier niet meer vermeld. De stichting van de beide coloniae komt ter sprake in 
het kader van Hannibals tocht over de Alpen, voorafgaand aan de beschrijving van de 
opstand van de Boii en de Insubres die volgde op de aankondiging dat Hannibals leger 
naderde (3.40). De definitieve onderwerping van Gallia Cisalpina viel in de twee 
decennia na afloop van de Tweede Punische Oorlog en zal op de desbetreffende plaats in 
Polybios’ geschiedenis geïntegreerd zijn geweest. Dit deel is echter verloren.  

Het overzicht van de eerste twee cycli rondde Polybios af met een aantal lessen 
die met name de Grieken uit deze gebeurtenissen zouden kunnen leren. De Romeinse 
geschiedenis liet in zijn ogen zien dat de onverwachte en angstaanjagende invasies van de 
barbaren door een vastberaden en doordachte tegenweer eenvoudig te stuiten waren; en 
hij stelde dat nadrukkelijk tegenover de Griekse angst voor de Galliërs.94 De angst die de 
eerste invasies en de val van Rome in 386 v.C. hadden veroorzaakt was zodoende in twee 
fasen overwonnen, eerst met de nederlaag van de Senones en de Boii in 282 (2.20 slot), 
vervolgens met de overwinningen bij Telamon en Clastidium. Een derde cyclus wordt in 
feite gevormd door de deelname van de Galliërs aan de expeditie van Hannibal en de 
definitieve onderwerping van Noord-Italië. 

Het raamwerk van Mommsens interpretatie van de Romeinse conflicten met de 
Kelten wordt gevormd door Polybios’ vertelling.95 Mommsen plaatst de beide cycli in het 
chronologische raamwerk van de Römische Geschichte.96 Polybios’ duiding is zichtbaar 
in de ogenschijnlijk paradoxale combinatie van enerzijds het belang dat aan deze strijd 
gehecht werd voor de vorming van een gemeenschappelijk – volgens Mommsen: 
nationaal-Italisch – perspectief in de strijd tegen de Kelten en anderzijds het weliswaar 
beangstigende maar steeds kortstondige en na 386 v.C. zelfs efemere karakter van de 
Keltische invasies. Dit tweede punt komt onder andere tot uitdrukking in de geringe 
betekenis die Mommsen de inname en plundering van Rome in 386 v.C. toekent. De 
daarop volgende vierde-eeuwse conflicten met de Galliërs waren volgens hem, in 
tegenstelling tot de strijd met de Etrusken en de Samnieten, “mehr Unglücksfälle als 
politische Ereignisse”.97 Mommsen integreert hier de door Livius wel beschreven, maar 
door Polybios niet genoemde vierde-eeuwse conflicten tussen Rome en de Kelten in het 
van Polybios overgenomen raamwerk.98 Het serieuze karakter van deze conflicten, tot 

                                                 
94 2.35.2-10; vgl. Walbank, Commentary I, 211; de achtergrond wordt waarschijnlijk gevormd door de 
Galatische Oorlogen in Klein-Azië in de tweede eeuw v.C.: ibid. 213. 
95 Mommsen ging er van uit dat Polybios’ werk gebaseerd was op dat van Fabius Pictor, dat als 
betrouwbaar gold; vgl. over de oorlogen van 284-82: RF. II, 365 e.v., waar Mommsen de juistheid van 
Polybios’ chronologie in vergelijking met die van latere auteurs probeert aan te tonen. 
96 RG. I, 339 e.v.; II, 77 e.v., in respectievelijk het hoofdstuk ‘Sturz der etruskischen Macht. Die Kelten’, 
het eerste hoofdstuk over de buitenlandse politiek van de Romeinse republiek, en het hoofdstuk over ‘Die 
Ausdehnung Italiens bis an seine natürlichen Grenzen’ dat de buitenlandse en militaire politiek van Rome 
tussen de Eerste en de Tweede Punische Oorlog behandelt.  
97 RG. I, 347-48, cit. blz. 348.  
98 Vgl. voor een vergelijking van de afwijkende versies van Livius en Polybios: RF. II, 362 e.v.; Oakley, 
Commentary I, 360 e.v.;  Dyson, The creation of the Roman frontier, 19 e.v. Het is mogelijk dat het bij de 
Gallische raids van de jaren 360-350 v.C. gaat om door Italië zwermende bendes, die door Polybios, die de 
betrokkenheid van de transalpine stammen benadrukt, genegeerd worden (vgl. Oakley, Commentary I, 363-
64, die zich baseert op een gedachte van M. Sordi). 
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uitdrukking komend in de uitroeping van de noodtoestand (tumultus) in 332 en 329 v.C., 
de instelling van een mensenoffer in 228 v.C., en de benoemingen van dictatores bij het 
merendeel van deze gelegenheden, wordt door Mommsen conform dit raamwerk 
genegeerd.99 Dat geldt ook voor de rol die de Galliërs in deze periode zouden hebben 
gespeeld aan de zijde van de Latijnse poleis Tibur en Praeneste in hun strijd tegen 
Rome.100  

De vorming van een nationaal bewustzijn in de strijd tegen de Kelten is 
Mommsens interpretatie van Polybios’ mededeling dat de bondgenoten Rome in 225 v.C. 
vrijwillig steunden in de strijd tegen de Kelten. Deze steun wordt door hem vervolgens 
teruggeprojecteerd op de periode van de eerste grote invasie en de val van Rome in 386 
v.C. (RG. I, 348; citaat boven blz. 210). Dat de tegenstelling tussen Rome en Etrurië aan 
scherpte verloor door de Keltische invasie is voor de vierde en de derde eeuw niet erg 
geloofwaardig, gezien het feit dat de Etrusken zich herhaaldelijk met de Galliërs 
verbonden of deze zelfs tot een invasie aanzetten.101 Ten aanzien van de eenheid van 
Rome en Latium moet in ieder geval een uitzondering gemaakt worden voor Tibur en 
Praeneste. Het is wel mogelijk dat de hernieuwing van het verdrag tussen Rome en de 
Latijnse Bond in 358 v.C. met de Keltische dreiging samenhing, maar Mommsen legt dit 
voor zijn constructie voor de hand liggende verband niet.102  

Mommsen herkende in de bronnen de tendens “die Römer von Haus aus als die 
Beschützer Italiens gegen die Gallier einzuführen und ihr Auftreten gegen die Gallier in 
besserem Licht erscheinen zu lassen.”103 En dat geldt niet alleen voor de jongere 
annalistiek (met name Livius), maar nadrukkelijk ook voor de op Fabius Pictor 
gebaseerde oudere versies, zoals van Polybios. Diens mededeling (2.18.2) dat de 
Romeinen bij de Allia een nederlaag leden samen met hun bondgenoten – een 
mededeling waarvoor bij andere auteurs geen parallel is – betrok Mommsen op de 
Latijnen. Hij interpreteerde deze mededeling als een poging van de patriottische 
Romeinse geschiedschrijving de Romeinen als de beschermers van Latium tegen de 
Galliërs te presenteren. In de Römische Geschichte liet Mommsen de Romeinen de slag 
aan de Allia dan ook alleen verliezen.104 Rome was op dat moment nog niet de 
beschermheer van Italië of zelfs van Latium, maar de succesvolle oorlogen van de vierde 
en de derde eeuw maakten een dergelijke tendens in de latere geschiedschrijving 
geloofwaardig – althans, de desbetreffende auteurs achtten haar geloofwaardig. 

                                                 
99 Vgl voor de angst in Rome voor de Galliërs: Bellen, Metus Gallicus, m.n. 9 e.v. 
100 Livius 7.11.1-9; 7.12.8 en 8.14.9-10; Oakley, Commentary I, 363 en 364; Dyson, The creation of the 
Roman frontier, 19-20. Mommsen memoreert deze situatie in een bijzin kort in zijn hoofdstuk over de 
onderwerping van Latium en Campanië, waar hij het bondgenootschap tussen Tibur en een groep Kelten 
opvat als een soort landverraad ten opzichte van de etnisch immers evenzeer Latijnse Romeinen: “ja die 
Tiburtiner scheuten sich sogar nicht, mit den eben einmal wieder einrückenden gallischen Scharen 
gemeinschaftliche Sache gegen Rom zu machen.” (RG. I, 360). 
101 Polybios 2.19 opening (299 v.C.); 2.20 (283 v.C.). 
102 Livius 7.12.7; niet bij Polybios. RG. I, 361 wordt het verdrag aangestipt in de beschrijving van de 
groeiende macht van Rome in Latium. 
103 RF. II 304, naar aanleiding van het optreden bij Livius van de Romeinse gezanten naar Clusium aan de 
vooravond van de slag aan de Allia. 
104 RF. II, 309: “Dass auch Bundesgenossen an der Allia mit gefochten haben, giebt allein Polybios an, 
ohne Zweifel nach Fabius; es können dies nur die Contingente der latinischen Städte sein und waltet also 
auch hier die Tendenz den Kampf zu schildern nicht als einen der Senonen und der Römer, sondern als 
einen der gallischen und der latinischen Nation.” Vgl. RG. I, 346. 
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Mommsen duidde deze geloofwaardigheid in zoverre om, dat hij het als het perspectief 
van de Italische volken interpreteerde: de Romeinen hadden zich bewezen “als het 
bolwerk van de geciviliseerde Italische naties tegen de aandrang van de gevreesde 
barbaren” (RG. I, 348). 

Dit perspectief wordt door Mommsen in het vervolg van zijn geschiedenis 
zorgvuldig gevolgd, wanneer de bronnen (en dan met name Polybios) daartoe de 
gelegenheid geven. Polybios’ mededeling dat de Italische bondgenoten Rome uit vrije wil 
ondersteunden in de campagne van 225 v.C. wordt door Mommsen in deze zin omgeduid, 
waarbij het perspectief opnieuw genationaliseerd wordt: 
 

“so hatten sie [de Romeinen] jetzt glänzend bewiesen, daß Rom Italiens Pforten anders 
gegen den Landraub zu wahren wußte als Makedonien die Tore Griechenlands und daß 
trotz allen inneren Haders Italien dem Nationalfeinde gegenüber ebenso einig wie 
Griechenland zerrissen dastand.” (RG. II, 83) 

 
Deze nationalisering van de geschiedenis van de Romeinse expansie blijkt ook uit andere 
omduidingen van de bronnen. Daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan de 
opmerking dat de Alpen de “natuurlijke grens” van Italië vormden (RG. II, 77). Cato 
Maior presenteerde de Alpen in zijn Origines als de beschermende “muur” van 
(Romeins) Italië.105 Dat is een visie die waarschijnlijk pas na de definitieve pacificatie 
van Noord-Italië in de jaren 180 v.C. gestalte kreeg, maar die door Mommsen ook 
gebruikt wordt om de oorlogen tussen Rome en de Kelten te duiden en de verovering van 
de Povlakte door de Romeinen te rechtvaardigen als de afronding van de onder Romeinse 
leiding gevormde Italische nationale staat.106 De Alpen vormden in defensief opzicht een 
barrière met behulp waarvan Gallische bendes en emigranten tegengehouden zouden 
kunnen worden. Zolang  de Romeinen de “poorten van de Alpen” (ibid. II, 78) nog niet in 
handen hadden, konden de Galliërs in Noord-Italië regelmatig versterkt worden door 
transalpine invasiemachten. Dit perspectief is in de bronnen, met name ook bij Polybios, 
nadrukkelijk aanwezig. Steeds weer wordt er door Polybios bij de beschrijving van 
transalpine invasies gewezen op eerdere Gallische invasies en met name op de val van 
Rome in 386 v.C. Zo wordt de angst die in 236 v.C. de invasie van Galliërs van de andere 
kant van de Alpen, op uitnodiging van een aantal stamhoofden van de Noorditalische 
Boii en Insubres, in Rome veroorzaakte in verband gebracht met de vierde-eeuwse 
veldtocht van Brennus.107 En in zijn bespreking van de betekenis van Hannibals expeditie 
over de Alpen wijst Polybios nadrukkelijk op de eerdere Gallische invasies.108  

Het in de negentiende eeuw veelvuldig gehuldigde principe van de natuurlijke 
grenzen wordt door Mommsen op de in de tweede eeuw v.C. nog te scheppen Italische 
nationale staat geprojecteerd en gebruikt om de derde-eeuwse politiek ten noorden van de 

                                                 
105 Williams, Beyond the Rubicon, 55 e.v.; vgl. Livius 39.54.12 (183 v.C.). Williams betwijfelt echter of 
Cato’s metafoor gebruikt kan worden om de theorie van het ‘defensief imperialisme’ te verdedigen, zoals 
Dyson, The creation of the Roman frontier, 54 en passim meent. 
106 Overigens was Mommsen zich er goed van bewust dat het gebied ten noorden van de Apennijnen 
oorspronkelijk niet onder het Italia-begrip viel: vgl. RG. I, 20-21 (inleiding). 
107 Pol. 2.22 laat de stamhoofden de eerdere Gallische successen, waaronder de verovering van Rome, als 
argument gebruiken om hun stamverwanten de oversteek over de Alpen te laten maken; ibid. 2.23 wijst hij 
op de metus Gallicus in Rome. RG. II, 78: “es schien, als seien die Zeiten des Brennus wiedergekehrt.” 
108 3.48, met terugverwijzing naar de eerdere uiteenzetting over de Romeins-Gallische conflicten in boek 2. 
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Apennijnen te duiden. Dat krijgt primair gestalte in de politiek van Rome die Mommsen 
voor deze periode wenselijk en noodzakelijk achtte. Het feit dat de Gallische “Erbfeinde 
des italischen Namens” (RG. II, 78) – die dus niet alleen de erfvijanden van de Romeinen 
waren – in 241 v.C. nog altijd Noord-Italië en de Alpenpassen in handen hadden, had in 
Mommsens ogen moeten leiden tot een preventieve oorlog en de incorporatie van de hele 
regio ten zuiden van de Alpen. Na de slag bij Telamon zou dat ook het doel van de 
Romeinen zijn geweest.109 Dit doel wordt door Mommsen ook daarom als 
gerechtvaardigd gezien, omdat het slechts ging om stammen die “in ihrer Barbarei 
verharrten und dünngesät in den weiten Flächen ihre Herden- und Plünderwirtschaft 
fortführten.”110 Daarmee krijgt de expansie in Noord-Italië vanuit een 
cultuurimperialistisch perspectief een positieve duiding en wordt bovendien een motief 
ingebracht dat later ook ter rechtvaardiging van de verovering van Gallië door Caesar 
gebruikt wordt (zie onder hoofdstuk VIII,4).  

Het belang van het nationale perspectief en van het duidingsmodel van 
natievorming door nationale verdediging komt echter ook op een andere, zeer 
verrassende plaats in de Römische Geschichte terug. Mommsen oordeelt zeer positief 
over de verovering van Gallië door Caesar in de jaren 50 v.C. Tegelijkertijd echter uit hij 
zich ook positief over de strijd die de Kelten tegen Caesar om de nationale vrijheid 
streden. In het pre-Romeinse Gallië was naar zijn mening sprake geweest van een gevoel 
van nationale eenheid, een eenheid die institutioneel in eerste instantie met name 
gedragen zou zijn door de corporatie van de druïden. Maar Mommsen wijst er vervolgens 
nadrukkelijk op dat het bewustzijn van een Gallische nationale eenheid zich vooral 
vormde in reactie op de militaire dreiging uit Rome: 
 

“Wie die Hellenen in den Kriegen gegen die Perser, die Italiker in denen gegen die 
cisalpinischen Kelten, so scheinen die transalpinischen Gallier in den Kriegen gegen Rom 
des Bestehens und der Macht der nationalen Einheit sich bewußt geworden zu sein.” (RG. 
IV, 229) 

 
En Mommsen gaat dan zo ver de Gallische strijd tegen Caesar met de strijd in Duitsland 
tegen Napoleon te vergelijken: 
 

“Wie durchweg populär die Opposition gegen die Fremdherrschaft war, bewiesen die 
Kriege Caesars, dem gegenüber die keltische Patriotenpartei eine ganz ähnliche Stellung 
hatte wie die deutschen Patrioten gegen Napoleon: für ihre Ausdehnung und ihre 
Organisation zeugt unter anderem die Telegraphengeschwindigkeit, mit der sie sich 
Nachrichten mitteilte.”111 

 
Uit dit voorbeeld blijkt opnieuw, dat er in de Römische Geschichte geen sprake is van een 
specifieke analogie tussen één antieke situatie, zoals bijvoorbeeld de Italische 
                                                 
109 RG. II, 82: “Der Sieg war vollständig und die Römer fest entschlossen, die Wiederholung solcher 
Einfälle durch die völlige Überwältigung der Kelten diesseits der Alpen unmöglich zu machen.” – 
gebaseerd op Pol. 2.31 slot, waar echter geen sprake is van een expliciet defensieve motivatie; vgl. Harris, 
War and imperialism, 199. 
110 RG. II, 78; vgl. ibid. 79, waar Mommsen stelt dat na het wegebben van de dreiging van 236 v.C. “die 
richtige Politik der römischen Regierung [es forderte], das Land bis an die Alpen so rasch und so 
vollständig wie möglich in Besitz zu nehmen.” 
111 RG. IV, 229; vgl. voor de strijd van de Kelten voor hun vrijheid: Caesar, de bello Gallico 3.8.4. 
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eenwording, en een vergelijkbare moderne, waarbij de antieke geschiedenis direct 
navolgbare exempla voor de moderne politiek zou kunnen leveren. Er is veeleer sprake 
van ‘de natie’ als algemene sittliche idee en de hiermee verbonden geachte noodzaak de 
natie te verdedigen tegen bedreigingen van buiten (vgl. boven hoofdstuk IV,3). In dat 
opzicht kon de strijd van Rome tegen de Kelten evenzeer als voorbeeld dienen als de 
strijd van bijvoorbeeld de Samnieten, de Numantiërs en de transalpine Galliërs tegen de 
Romeinen. De nationale verdediging kon op haar beurt naar analogie met de ervaring van 
de Napoleontische oorlogen tot een nationaal eenwordingsproces leiden. In Romeins 
Italië was dat gebeurd, omdat de staatkundige basis daarvoor gegeven was, zij het dat 
deze pas na een bloedige burgeroorlog – de ‘Bondgenotenoorlog’ – definitief tot stand 
was gekomen.  

De specifieke staatkundige vorm die een tot nationale staat verenigde natie in haar 
ontwikkeling aannam, was echter weer afhankelijk van de specifieke aard en 
omstandigheden van de betreffende natie en van het betreffende tijdperk. En evenals bij 
de eerder besproken staatsrechtelijke ordening van de Romeinse staat, werkte de 
staatsrechtelijke constructie van Romeins Italië historiserend: zij kon geen voorbeeld zijn 
voor het negentiende-eeuwse Duitsland. 
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8 De staatsrechtelijke constructie van de Romeinse expansie 
 
De vorm van de Romeinse hegemonie in de koningstijd beschreef Mommsen met de 
volgende paradoxale formulering:  
 

“Die Form der römischen Hegemonie über Latium war im ganzen die eines gleichen 
Bündnisses zwischen der römischen Gemeinde einer- und der latinischen 
Eidgenossenschaft anderseits, wodurch ein ewiger Landfriede in der ganzen Mark und 
ein ewiges Bündnis für den Angriff wie für die Verteidigung festgestellt ward.”112  

 
Deze omschrijving in de termen van een foedus aequum, een gelijkwaardig 
bondgenootschap, is eerder van toepassing op de situatie die na het Romeins-Latijnse 
conflict, volgend op de verdrijving van Tarquinius Superbus, met het afsluiten van het 
foedus Cassianum (493 v.C.) tot stand was gekomen dan op de situatie van de zesde 
eeuw, waarover nauwelijks concrete feiten bekend zijn, maar waarvan de annalistische 
bronnen aangeven dat Rome een hegemoniale positie in Latium ingenomen heeft.113 Het 
is typerend voor Mommsens interpretatie dat hij direct na de hiervoor geciteerde passage, 
en dus in een hoofdstuk over Latium in de koningstijd, citeert uit de bepalingen van het 
foedus Cassianum, zoals overgeleverd door Dionysios van Halikarnassos.114 De cesuur 
die de verdrijving van Tarquinius Superbus betekend moet hebben voor de betrekkingen 
tussen Rome en Latium115 wordt hier zodoende genegeerd. In een later hoofdstuk (boek 
II, hoofdstuk 5), waarin de definitieve onderwerping van Latium en Campanië 
beschreven wordt, wijst Mommsen wel op de “mächtige Rückwirkung” die de val van de 
monarchie op deze betrekkingen gehad moet hebben en die zichtbaar is in de vertellingen 
                                                 
112 RG. I, 115-16; foedus aequum: Liv. 8.4.2, StR. III/1, 618, maar Mommsen wijst er StR. III/1, 664 (met 
noot 2) nadrukkelijk op dat onder dit etiket in de praktijk veelal een Romeinse hegemonie versluierd werd. 
113 Vgl. Cornell, CAH, VII/2, 243 e.v. De voornaamste literaire bron, het door Polybios gegeven verdrag 
met Karthago van 507 v.C., wordt door Mommsen echter in het midden van de vierde eeuw geplaatst (RG. 
I, 364); vgl. hierover: Cornell, Beginnings, 210 e.v. Het is overigens goed mogelijk dat vanaf Fabius Pictor 
de annalistische literatuur de vanaf 338 v.C. bestaande overheersing van Latium door Rome 
terugprojecteerde in de koningstijd om het dualisme van Rome en Latium en de verbonden Romeinse 
hegemonie een oude historische basis te geven: Alföldi, Das frühe Rom, 95 e.v. Alföldi wijst er in dat 
verband op dat Mommsen zelf nadrukkelijk op deze annalistische constructie heeft gewezen (StR. III/1, 
609-10 en passim) maar desondanks vasthield aan de these van de Romeinse hegemonie in Latium in de 
koningstijd (Alföldi, Das frühe Rom, 113). 
114 Dion. Hal., ant. 6.95.2; RG. I, 116, zonder bronvermelding, in Mommsens vertaling: “Friede soll sein 
zwischen den Römern und allen Gemeinden der Latiner, solange Himmel und Erde bestehen; sie sollen 
nicht Krieg führen untereinander noch Feinde ins Land rufen noch Feinden den Durchzug gestatten; dem 
Angegriffenen soll Hilfe geleistet werden mit gesamter Hand und gleichmäßig verteilt werden, was 
gewonnen ist im gemeinschaftlichen Krieg.” De aansluitende regel in de tekst van Dionysios, met de 
bepaling dat rechtszaken met betrekking tot individuele contracten binnen tien dagen geregeld moeten 
worden in de plaats waar het contract opgesteld is, heeft Mommsen weggelaten en vervangen door de 
eerder geciteerde passage, waarin hij het bondgenootschap impliciet met de negentiende-eeuwse Duitse 
Zollverein vergelijkt (boven blz. 198). Mommsen gaat er vanuit (RG. I, 355) dat ook bij de verschuiving 
van de machtsrelatie tussen Rome en de Latijnse Bond in ieder geval in de vijfde eeuw de 
rechtsgemeenschap overeind bleef. Met de toenemende macht van Rome in Latium in de vierde eeuw werd 
zij echter beperkt (ibid. 361 e.v., m.n. 363). 
115 Samenvattend: Cornell in: CAH, VII/2, 257 e.v.; vgl. Alföldi, Das frühe Rom, 108-9 voor een overzicht 
van de bronnen, maar met een andere interpretatie. 
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over de slag bij het Meer van Regillus (door Mommsen met vraagteken geplaatst in 499 
of 496 v.C.). Maar deze vertellingen worden vervolgens meteen als “Sage” gerelativeerd, 
waarna Mommsen overgaat op “die Hauptsache, das Rechtsverhältnis der neuen 
römischen Republik zu der latinischen Eidgenossenschaft...” 116  

Deze overgang van een evenementiële vertelling naar de van groter belang 
geachte staatsrechtelijke invalshoek is typerend voor Mommsens duiding van de 
Romeinse geschiedenis.117 Dat blijkt ook uit andere passages in de Römische Geschichte. 
Nadat hij de oorlogen van Rome tegen Pyrrhos en de hierop volgende onderdrukking van 
de laatste verzetshaarden tegen de Romeinse overheersing in Italië verteld heeft, en nadat 
hij kort is ingegaan op de verhouding met Karthago, bespreekt hij de eenwording van 
Italië. Daarbij staat de staatsrechtelijke constructie centraal, zoals dat ook in Mommsens 
duiding van de binnenlandspolitieke ontwikkeling in deze periode het geval is. En ook 
hier gaat het nadrukkelijk om een systeem dat in de Romeinse juridische literatuur – in 
tegenstelling tot het privaatrecht – niet overgeleverd was en daarom door de moderne 
historicus uit de fragmentarische gegevens geconstrueerd moest worden.118 Deze 
constructie vormt een pendant bij de interne staatsrechtelijke ontwikkeling van Rome op 
begripsjuridische basis. Ook daarbij speelde de overgang van monarchie naar republiek 
aan het einde van de zesde eeuw geen wezenlijke rol (zie hoofdstuk V,3).  

Dezelfde opvatting komt ook tot uitdrukking in Mommsens bespreking van de 
latinische Stammbund in de derde band van het Römisches Staatsrecht, waar de Romeins-
Latijnse betrekkingen tot 338 v.C. in één staatsrechtelijke constructie worden 
samengevat, een constructie die op haar beurt weer ten grondslag zou hebben gelegen aan 
de staatkundige organisatie eerst van Romes bondgenotensysteem in Italië en vervolgens, 
na de Bondgenotenoorlog, van het zich verder expanderende Romeinse rijk. Want hoewel 
Mommsen toegeeft dat de overlevering voor de vroege geschiedenis van de Latijnse 
Bond grotendeels legendarisch en daarom historisch onbetrouwbaar is, stelt hij toch vast 
dat de Latijnse Bond evenzeer de basis vormde voor het Italische bondgenootschap als 
het koningschap dat deed voor de magistratuur.119 En hoewel hij de nationale oorsprong 
van het bondgenootschap benadrukt, staat de staatsrechtelijke continuïteit die de 
Romeinse expansie mogelijk maakte in zijn analyse centraal:  
 

                                                 
116 RG. I, 353. Overigens stelt Mommsen in zijn beschrijving van de staatsrechtelijke organisatie van het 
Romeins-Latijnse bondgenootschap in het hoofdstuk over de onderwerping van Latium en Campanië 
nadrukkelijk dat een datering van de verschillende bepalingen niet mogelijk is (RG. I, 355; ibid. 353: 
“zeitlos überliefert”). Bij Livius (1.52.6) is er sprake van een “hernieuwing” van een verdrag tussen Rome 
en Latium tijdens het bewind van Tarquinius Superbus met enkele vergelijkbare bepalingen; vgl. daarover: 
Cornell, Beginnings, 297; vgl. ook Liv. 8.5.9: Alföldi, Das frühe Rom, 99. 
117 Vgl. bijv. ook RG. I, 112-13 over de periode voorafgaand aan de verwoesting van Alba: “Mehr als die 
Kriegsgeschichten vermissen wir genaue Berichte über den rechtlichen Charakter und die rechtlichen 
Folgen dieser ältesten latinischen Eroberungen.” 
118 RG. I, 433: “Die Krise über die Herrschaft auf den italischen Gewässern nahte heran; zu Lande war der 
Kampf entschieden. Zum erstenmal war Italien unter der Herrschaft der römischen Gemeinde zu einem 
Staat vereinigt. Welche politische Befugnisse dabei die römische Gemeinde den sämtlichen übrigen 
italischen entzog und in ihren alleinigen Besitz nahm, das heißt, welcher staatsrechtliche Begriff mit dieser 
Herrschaft Roms zu verbinden ist, wird nirgends ausdrücklich gesagt, und es mangelt selbst, in 
bezeichnender und klug berechneter Weise, für diesen Begriff an einem allgemeingültigen Ausdruck.” 
119 StR. III/1, 609: “Nichts desto weniger ist der latinische Stammbund ebenso die Grundlage der 
Bundesgenossenschaft wie das Königthum die der Magistratur.” 
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“Aber durch all die Jahrhunderte und ihren Wandel hindurch behauptet sich einerseits das 
Moment der Ungleichheit des Bündnisses, so dass [...] dasselbe nicht bloss factisch, 
sondern auch rechtlich die römische Hegemonie einschliesst; andrerseits das Festhalten 
einer wohl geschmälerten, aber nie ganz beseitigten souveränen Stellung der unter 
Hegemonie stehenden Gemeinde. Der römische Staat ist in all dieser Zeit nichts gewesen 
als eine Conföderation hauptsächlich städtischer Gemeinden unter Führung der 
Gemeinde Rom...”120 

 
De continuïteit zag Mommsen belichaamd in de hegemoniale positie van Rome, eerst 
tegenover de Latijnse Bond, vanaf 338 v.C. tegenover de individuele door verdragen aan 
Rome gebonden Latijnse en Italische gemeenschappen. Rome was weliswaar de 
heersende macht in deze bond en bepaalde de buitenlandse politiek en de militaire inzet 
van zijn bondgenoten, maar tegelijkertijd hielden de onderworpen steden hun interne 
autonomie. Van groot belang achtte Mommsen het feit dat Rome afzag van 
tribuutheffing. De bondgenoten waren alleen verplicht soldaten te leveren voor de onder 
leiding en op initiatief van Rome gevoerde oorlogen. In wezen was Romeins Italië in 
Mommsens interpretatie primair een militair bondgenootschap onder leiding van de 
sterkste militaire macht.121  

Deze door Rome in Latium en vervolgens in Italië gevormde “Conföderation 
hauptsächlich städtischer Gemeinden unter Führung der Gemeinde Rom” werd door 
Mommsen opgevat als een specifiek historisch fenomeen. Dat blijkt ook uit de analogie 
die hij in zijn Staatsrecht gebruikte: “so weit neuere Verhältnisse damit überhaupt sich 
vergleichen lassen, wird noch am ersten der Hansabund herangezogen werden 
können.”122 De vergelijking is niet gelukkig, zoals Mommsen blijkens zijn hier 
gecursiveerde aarzelende formulering ook zelf zeker besefte. Het specifieke karakter van 
Romeins Italië als een “gleichartige und zusammengefasste Militärordnung” (StR. III/1, 
647) blijft in deze analogie grotendeels buiten het gezichtsveld van de lezer. Maar juist 
met deze aarzelende analogie wordt Mommsens poging zichtbaar de staatkundige 
constructie, waarmee Rome zijn hegemoniale positie probeerde zeker te stellen, als een 
specifiek historisch fenomeen te duiden. Een betere analogie uit de recente geschiedenis 
had hij blijkbaar niet. In de Römische Geschichte ontbreekt überhaupt iedere analogie 
tussen Romeins Italië vóór 90 v.C. en moderne staatkundige organisaties. Wel wordt in 
de analogie met de Hanze een ander fundamenteel element in Mommsens interpretatie 
van Romeins Italië zichtbaar: zijn organisatie als “stedenbond”.123 In de Römische 
Geschichte ligt daarbij vanuit machtspolitiek gezichtspunt de nadruk op de Romeinse 
heerschappij en de ontwikkeling van een staatkundige eenheid onder Romeinse leiding; 
de interne autonomie van de door Rome overheerste gemeenschappen wordt hier als een 

                                                 
120 StR. III/1, 607-8; vgl. ibid. 645: “Ausgegangen ist die Bundesgenossenschaft […] von der Einigung der 
latinischen Nation unter römischer Hegemonie. Die über Latium hinaus auf die nicht latinischen 
Gemeinden Italiens sich ausdehnende Wehrgenossenschaft kann in gewissem Sinn als erweiterter 
latinischer Bund angesehen werden.” Vgl. Abriss, 51. 
121 RG. I, 443: “dieser großen von Rom geführten Wehrgenossenschaft oder des neuen Italien…” In StR. 
III/1, 646 en passim gekarakteriseerd als een “italische Wehrgenossenschaft”. 
122 StR. III/1, 608; mijn cursivering. 
123 StR. III/1, 570; vgl. de typering van het bondgenootschap van de Klein-Aziatische steden onder leiding 
van Rhodos aan het begin van de tweede eeuw v.C. als een Hanze in: RG. II, 219. 
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gunst van de overheerser geïnterpreteerd.124 In de staatsrechtelijke literatuur wordt de 
Romeinse heerschappij veel nadrukkelijker met het zelfbestuur van de door Rome 
overwonnen Latijnse, Italische en Griekse steden en volken verbonden: terwijl de 
bondgenoten niet langer een zelfstandige buitenlandse en militaire politiek konden 
voeren, behielden zij hun volledige interne autonomie.125  

Maar of het accent nu ligt op de door de Romeinse hegemonie gevormde politieke 
eenheid of op het karakter van het bondgenootschap als stedenbond, in beide gevallen 
was de vorming van een Italische staat als gevolg van de Romeinse expansie voor 
Mommsen geen navolgbaar voorbeeld voor Pruisen en Duitsland in de jaren 1850. De 
basis van het nationaal-Duitse staatsvormingsproces zagen de liberalen niet in een 
expansieve militaire politiek van het in de jaren 1850 ‘reactionaire’ Pruisen, maar in het 
bestaan van de Duitse cultuurnatie, gebaseerd op de Duitse taal en de nationale 
geschiedenis, en de economische eenwording in de vorm van de Zollverein. Niet de 
staatkundige of militaire ontwikkeling stond aan de basis van dit proces, maar de 
historische ontwikkeling van het Duitse volk, een ontwikkeling die primair geassocieerd 
werd met de vorming van een taalkundige, literaire en economische eenheid.  

Deze eenheid had in de revolutie van 1848/49 een politieke uitdrukking gevonden 
in het nationale parlement in Frankfurt. Juist op dit laatste punt zag Mommsen, zoals 
eerder uiteengezet (hoofdstuk V,4 en 5), een belangrijke tegenstelling tussen de moderne 
wereld en de antieke staten, die immers geen vormen van parlementaire representatie 
hadden ontwikkeld. Het is dan ook geenszins verwonderlijk dat hij deze tegenstelling 
juist in het hoofdstuk over de Bondgenotenoorlog nadrukkelijk formuleert. In deze oorlog 
ging het immers om de vorm die Romeins Italië als staatkundig verband zou moeten 
krijgen. Toen de Romeinen weigerden het burgerrecht uit te breiden, stichtten de 
opstandige bondgenoten een eigen federale staat, Italia, waarbij zij de kans hadden deze 
de door Mommsen voor een nationale staat geëigend geachte constitutionele staatsvorm 
te geven. Ook zij deden dat echter niet, en dat verleidt Mommsen tot een scherpe 
formulering van het principiële contrast dat hij in dit opzicht zag tussen de antieke en de 
moderne negentiende-eeuwse wereld: 
 

“Bezeichnend aber ist es, daß hier, wo die plötzliche Verschmelzung einer Anzahl 
einzelner Gemeinden zu einer neuen politischen Einheit den Gedanken einer 

                                                 
124 RG. I, 441-42: “Aber der römische Senat war weise genug, nicht zu übersehen, daß das einzige Mittel, 
der Gewaltherrschaft Dauer zu geben, die eigene Mäßigung der Gewalthaber ist. Darum ward den 
abhängigen Gemeinden die Autonomie gelassen oder verliehen, die einen Schatten von Selbständigkeit, 
einen eigenen Anteil an Roms militärischen und politischen Erfolgen und vor allem eine freie 
Kommunalverfassung in sich schloß – so weit die italische Eidgenossenschaft reichte, gab es keine 
Helotengemeinde.” 
125 Bijv. Abriss, 47-48 over de Latijnse socii; ibid. 52 over de niet-Latijnse socii: “Die Beschränkung der 
Souveränetät ist für diesen Kreis dieselbe wie für den latinischen; das der italischen Gemeinde gewährte 
‘gleiche Bündniss’ (foedus aequum) schliesst sowohl den Verzicht auf eine selbständige Rechtsstellung 
nach aussen ein, wie auch die Unterwerfung unter die römische Gesetzgebung in den dort bezeichneten 
Grenzen. Die bündische Wehrpflicht ist principiell von der latinischen nicht verschieden… […] 
Andererseits verbleibt diesen Staaten in den hierdurch nicht getroffenen Beziehungen das volle 
Selbstregiment, einschliesslich der Gerichtshoheit und der Befreiung von römischen Steuern.” Mouritsens 
inschatting (Italian unification, 28) dat “Mommsen deliberately ignored the special character of the treaty 
system” is in zijn algemeenheid dan ook niet terecht; zij hangt samen met het feit dat Mouritsen 
Mommsens staatsrechtelijke literatuur buiten beschouwing laat. 
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Repräsentativverfassung im modernen Sinn so nahelegte, doch von einer solchen keine 
Spur, ja das Gegenteil sich zeigt und nur die kommunale Organisation in einer noch 
widersinnigeren Weise als bisher reproduziert wird. Vielleicht nirgends zeigt es sich so 
deutlich wie hier, daß dem Altertum die freie Verfassung unzertrennlich ist von dem 
Auftreten des souveränen Volkes in eigener Person in den Urversammlungen oder von 
der Stadt, und daß der große Grundgedanke des heutigen republikanisch-konstitutionellen 
Staates: die Volkssouveränität auszudrücken durch eine Repräsentantenversammlung, 
dieser Gedanke, ohne den der freie Staat ein Unding wäre, ganz und vollkommen modern 
ist.” (RG. III, 241-42) 

 
Doordat de Romeinse staat weigerde het burgerrecht met de Italiërs te delen kwam het 
tussen Rome en zijn bondgenoten tot een regelrechte oorlog. Deze Bondgenotenoorlog 
eindigde met de verlening van het Romeinse burgerrecht aan alle vrije inwoners van 
Italië. De dictator Sulla bekrachtigde na afloop van de hierop volgende burgeroorlog deze 
regel,  
 

“daß jeder Bürger einer italischen Gemeinde damit von selbst auch Bürger von Rom sei; 
die Unterschiede zwischen Bürgern und italischen Bundesgenossen, zwischen Altbürgern 
besseren und Neubürgern beschränkteren Rechts waren und blieben beseitigt.” (RG. III, 
355) 

 
Dat het volgens Mommsen primair ging om een strijd om burgerrechten binnen één 
staatsverband, namelijk de door Rome beheerste Italische confederatie, blijkt uit de enige 
analogie tussen deze antieke en vergelijkbaar geachte moderne gebeurtenissen die hij in 
de Römische Geschichte biedt. Het gaat daarbij om een cruciaal moment uit de 
voorgeschiedenis van de Bondgenotenoorlog – de wet van 95 v.C. die niet-burgers 
verbood zich voor Romeins burger uit te geven. Deze wordt door Mommsen in karakter 
en uitwerking vergeleken met de Stampact die de aanleiding vormde voor de 
Noordamerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Bij dit conflict ging het in de negentiende-
eeuwse liberale duiding om de onderwerping van de koloniën aan wetgeving waarop zij 
zelf geen invloed konden uitoefenen omdat zij in het Britse parlement niet 
gerepresenteerd werden.126 De analogie maakt bovendien opnieuw duidelijk dat de 
Romeinse geschiedenis voor Mommsen geen navolgbaar voorbeeld was voor de 
nationale eenwording van Duitsland.127 Beide oorlogen waren voor Mommsen in de kern 
“burgeroorlogen”, ontstaan doordat een aanzienlijk deel van de burgerij niet parlementair 
gerepresenteerd werd.128 In het geval van Romeins Italië was dat laatste in zijn ogen een 
onoverkomelijk probleem, omdat het idee van een nationale representatie hier in 

                                                 
126 RG. III, 234; ibid. 236 wordt deze oorlog nog eens met de Bondgenotenoorlog in verband gebracht. Vgl. 
voor de lex Licinia Mucia van 95 v.C.: StR. III/1, 131-32; Abriss, 49. Vgl. voor de liberale visie op de 
Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog: Beliën, ‘Scientific History’, 130, waar met name George Bancroft 
wordt genoemd; vgl. voor Mommsens waardering voor Bancroft (en voor de Verenigde Staten in het 
algemeen) in de jaren 1850: Wucher, Mommsen, 212 noot 6. 
127 Vgl. bijv. zijn negatieve oordeel in april 1866 over een mogelijke oorlog met Oostenrijk en het 
merendeel van de overige Duitse staten: Wickert, Mommsen IV, 63. Zijn aanvankelijke enthousiasme over 
de Pruisische overwinning bekoelde ook weer snel; vgl. ibid. 64 e.v. 
128 RG. III, 234. De duiding van de Bondgenotenoorlog als burgeroorlog is opgekomen in de keizertijd en 
was het resultaat van de daadwerkelijke administratieve eenwording van Italië na de Bondgenotenoorlog: 
Mouritsen, Italian unification, 10 met noot 18. 
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tegenstelling tot het moderne Duitsland überhaupt niet bestond. Dat was gebleken uit de 
staatkundige opzet van het opstandige Italia. Dit onderscheid tussen de antieke en de 
moderne wereld komt ook daarin tot uitdrukking, dat Mommsen de in de 
Bondgenotenoorlog uitmondende strijd van de door Rome onderworpen Italiërs voor het 
volledige Romeinse burgerrecht verbindt met de interne staatsrechtelijke ontwikkeling 
van Rome en zodoende in de continuïteit van de Romeinse geschiedenis plaatst. De 
Romeinse burgerij schermde zich namelijk van de niet-burgers even scherp af als de 
nobilitas dat deed tegenover de overige burgers, waardoor een situatie ontstond die 
vergelijkbaar was met de oude tegenstelling tussen patriciaat en plebs.129 De strijd om de 
juridische gelijkberechtiging van de gelatiniseerde Italiërs liep zodoende parallel met het 
vergelijkbare conflict tussen de adel en de achtergestelde burgers; beide conflicten 
maakten deel uit van de continuïteit van de Romeinse ontwikkeling in de republikeinse 
periode.130  

Henrik Mouritsen heeft in een ingenieuze historiografische studie laten zien dat 
Mommsens liberale visie op de geschiedenis van Romeins Italië vrijwel naadloos aansluit 
bij Appianos’ narratieve constructie van de burgeroorlogen. Appianos schreef zijn 
geschiedenis van de burgeroorlogen – de enige volledig overgeleverde geschiedenis van 
de zogenaamde ‘Romeinse revolutie’ 133-27 v.C. (Appianos’ geschiedenis loopt tot de 
nederlaag van Sextus Pompeius in 36 v.C.) – in de tweede eeuw n.C. Italië vormde op dat 
moment inderdaad een staatsrechtelijke en culturele eenheid.131 Het Romeinse 
burgerrecht speelde daarbij nog een belangrijke rol; voor de uit de provincie Egypte 
afkomstige Appianos was het de beloning voor zijn trouwe dienst aan de keizer. Vanuit 
die achtergrond creëerde hij een narratief schema voor het eerste deel van de 
geschiedenis van de burgeroorlogen waarbij het Italische vraagstuk de rode draad vormt 
die de landverdelingswet van Tiberius Gracchus (die volgens Appianos de Italiërs ten 
goede had moeten komen), de Bondgenotenoorlog (91-88 v.C. – door Appianos 
geïnterpreteerd als een strijd om het volledige Romeinse burgerrecht) en de burgeroorlog 
tussen Marius en Sulla met elkaar tot een coherent verhaal verenigt.132 Mommsen nam 

                                                 
129 RG. II, 328: “Wie innerhalb der römischen Bürgerschaft der Herrenstand von dem Volke sich 
absonderte, den öffentlichen Lasten durchgängig sich entzog und die Ehren und Vorteile durchgängig für 
sich nahm, so trat die Bürgerschaft ihrerseits der italischen Eidgenossenschaft gegenüber und schloß diese 
mehr und mehr von dem Mitgenuß der Herrschaft aus, während sie an den gemeinen Lasten doppelten und 
dreifachen Anteil überkam. Wie die Nobilität gegenüber den Plebejern, so lenkte die Bürgerschaft 
gegenüber den Nichtbürgern zurück in die Abgeschlossenheit des verfallenen Patriziats; das Plebejat, das 
durch die Liberalität seiner Institutionen großgeworden war, schnürte jetzt selbst sich ein in die starren 
Satzungen des Junkertums.” 
130 RG. I, 257-58; zie boven blz. 138. De visie dat de Italiërs voor de Bondgenotenoorlog een juridisch 
gediscrimineerde ‘klasse’ vormden, was een wijder verbreide gedachte in het midden van de negentiende 
eeuw: Mouritsen, Italian unification, 95. 
131 Aan dit eenwordingsproces lagen m.n. ook de massale volksverplaatsingen in het kader van de 
burgeroorlogen en de hierop volgende vorming van een homogene Italische bovenlaag ten grondslag.: 
Salmon, Roman Italy, 131-32; Galsterer, ‘Regionen und Regionalismus’, m.n. 320-21; Crawford, ‘Italy and 
Rome’, m.n. 431-33; algemeen voor de ‘hoge’ keizertijd: Purcell, ‘Rome and Italy’.  
132 Mouritsen, Italian unification, 11 e.v.; de kritiek van Bradley, ‘The romanisation of Italy’, m.n. 402, 
doet op dit punt niets af aan Mouritsens analyse van Appianos’ werk en de manier waarop Mommsen 
Appianos’ interpretatie gebruikt heeft als narratieve basis voor zijn eigen werk. Mommsen stelde reeds in 
1844 (Tribus, 113), in verband met zijn bespreking van (een ander aspect van) de Sullaanse constitutie, 
nadrukkelijk dat Appianos’ geschiedenis van de burgeroorlogen de beste bron was voor de constitutionele 
ontwikkeling van Rome tot de periode van Cicero. 
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Appianos’ constructie over (hoewel hij deze met een ouder model verbond, dat nog in de 
bronnen traceerbaar is, namelijk de interpretatie van de opstand als een poging van de 
betrokken gemeenschappen een van Rome onafhankelijke staat te stichten133), omdat het 
tegen de achtergrond van de liberale visie op de nationale staat een aannemelijk model 
bood: de nationale eenheidsstaat als nationale rechtsstaat. De Bondgenotenoorlog werd 
door Mommsen vanuit het nationaal-liberale programma geïnterpreteerd als een strijd 
voor de opname van de bondgenoten in een Italische eenheidsstaat met gelijke 
burgerrechten.134 Typerend voor deze liberaal gekleurde interpretatie is het feit dat 
Mommsen de Italische Mittelstand een sleutelrol toebedeelde in de opstand tegen Rome 
die voor hem tegelijkertijd ook een opstand was van de “middenklassen” in de Italische 
gemeenschappen tegen de door Rome gesteunde oligarchieën (RG. III, 238).  

Daar komt echter nog een punt bij. Voor Mommsen was de ontwikkeling van een 
liberale nationale staat onlosmakelijk verbonden met de “Entwicklung eines 
selbständigen römischen Munizipalwesens” (RG. III, 374). Mouritsen gaat op dit in 
Mommsens duiding essentiële punt niet in, waarschijnlijk omdat het in Appianos’ 
narratio geen rol speelt. De voorheen in ieder geval formeel zelfstandige en autonome 
Italische gemeenschappen werden als ‘gemeenten’ (Kommunen) in de Romeinse staat 
ingevoegd, waarbij zij een gestandaardiseerd bestuurlijk systeem kregen (RG. III, 374 
e.v.). Deze municipale ordening, waarbij de Italische staatsburgergemeenschappen als de 
zich zelf besturende gemeenten de bouwstenen van de grotere Romeinse staat vormden, 
verving het door verdragen gevestigde Italische bondgenootschap.  

Daarmee benaderde de Romeinse staat het negentiende-eeuwse liberale 
staatsideaal, dat een gecentraliseerd “absolutistisch” staatsbestel afwees ten gunste van 
een staat die niet alleen via een representatief systeem geregeerd werd, maar waarin de 
burgerij zichzelf ook op gemeenteniveau bestuurde. De Gemeindefreiheit, schreef 
Mommsen in juni 1848 in de Schleswig-Holsteinische Zeitung, “ist die Basis aller 
Freiheit, ohne sie selbst die freieste Verfassung nur eine andre Art der Despotie.”135 De 
Duitse liberalen formuleerden dit republikeinse ideaal vaak als contrast met het 
‘centralisme’ dat kenmerkend zou zijn voor de Franse staatsinrichting.136 In Engeland en 
Pruisen (sinds de gemeentewet van Stein) zagen zij dit ideaal in ieder geval ten dele 
gerealiseerd. De basisgedachte was, zoals Gustav Freytag haar in 1848 in een 
programmatisch essay in de Grenzboten formuleerde: “die Gemeinde regiert sich in allen 
innern Angelegenheiten selbst, ohne Einwirkung des Staats…”137 In zijn toelichting op 
deze gedachte wees hij er op dat optreden en bestuur van de gemeenten naar twee kanten 
werkten: “sie reichen entweder nach außen hinüber in größere Sphären des Staates, oder 

                                                 
133 Ibid. 5 e.v. 
134 Ibid. 23 e.v., m.n. 25. 
135 ‘Die schleswig-holsteinische Provinzialstände’, SHZ.  9 juni 1848, in: Hartmann, Mommsen, 183-91, 
aldaar blz. 184; Wucher, Mommsen, 158-59. 
136 Bijv. Julian Schmidt, ‘Preußen und die Revolution’, Grenzboten 7 (1848/I) 564-7, aldaar blz. 567: 
“Nicht die glänzende französische Centralisation, das Selfgovernment ist die Basis der Freiheit.” Vgl. 
[Mommsen], ‘Thiers’, 236. Algemeen over het liberale standpunt: Neumüller, Liberalismus und 
Revolution, 102-3 en 226-27. Vgl. voor de vaak door de liberale burgerij beheerste stadsbesturen: 
Langewiesche, Liberalismus, 200 e.v.; Siemann, Gesellschaft, 248-49.  
137 [Gustav Freytag], ‘Die freie Organisation der Gemeinden’, Grenzboten 7 (1848/IV) 57-72 en 87-96, 
aldaar blz. 69.  
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sie beziehen sich auf die Innerlichkeit der Gemeinde selbst.”138 In het eerste geval hadden 
de gemeenten een uitvoerende en de staatsautoriteiten een toezichthoudende functie; het 
lokale bestuur daarentegen diende in handen te zijn van door de burgerij gekozen 
magistraten en afgevaardigden. Deze rol van het gemeentelijke zelfbestuur kreeg 
concreet gestalte in §184 van de Frankfurter Reichsverfassung van 1849.139 Zij maakte 
deel uit van een breder liberaal programma dat enerzijds als garantie van de burgerlijke 
vrijheid naast een nationale representatie ook gemeentelijk zelfbestuur behelsde, maar 
anderzijds een sterke executieve staatsmacht verlangde, zowel met het oog op de militaire 
verdediging naar buiten, als op sociale spanningen en particularistische tendenzen.140  

Mommsen duidde de Sullaanse organisatie van Romeins Italië met behulp van dit 
liberale, en in de Duitse staten in ieder geval ten dele gerealiseerde staatsmodel. Alle vrije 
mannen hadden enerzijds het staatsburgerrecht en konden zodoende participeren in de 
Romeinse politiek en anderzijds waren zij georganiseerd in zich intern zelfstandig 
besturende Kommunen. Desondanks benadrukt Mommsen bij zijn beschrijving van de 
onder Sulla ontstane Romeins-Italische constitutie opnieuw dat er door het ontbreken van 
een waarachtig representatief systeem een onoverbrugbare kloof met de moderne staat 
bleef bestaan: 
 

“Auf alle Fälle ist diese dem eigentlichen Staat sich ein- und unterordnende 
Stadtverfassung eines der merkwürdigsten und folgenreichsten Erzeugnisse der 
sullanischen Zeit und des römischen Staatslebens überhaupt. Staat und Stadt 
ineinanderzufügen hat allerdings das Altertum ebensowenig vermocht, als es vermocht 
hat, das repräsentative Regiment und andere große Grundgedanken unseres heutigen 
Staatslebens aus sich zu entwickeln; aber es hat seine politische Entwicklung bis an 
diejenigen Grenzen geführt, wo diese die gegebenen Maße überwächst und sprengt, und 
vor allem ist dies in Rom geschehen, das in jeder Beziehung an der Scheide und in der 
Verbindung der alten und der neuen geistigen Welt steht. In der Sullanischen Verfassung 

                                                 
138 Ibidem. 
139 “Jede Gemeinde hat als Grundrechte ihrer Verfassung: a) die Wahl ihrer Vorsteher und Vertreter; b) die 
selbstständige Verwaltung ihrer Gemeindeangelegenheiten mit Einschluß der Ortspolizei, unter gesetzlich 
geordneter Oberaufsicht des Staates; c) die Veröffentlichung ihres Gemeindehaushaltes; d) Oeffentlichkeit 
der Verhandlungen, als Regel.” De politieke lading van de paragraaf blijkt uit het schrappen van de 
zinsnede onder b) “mit Einschluß der Ortspolizei” in het ontwerp van de Pruisische regering. Dit bracht 
Mommsen in zijn commentaar op dit ontwerp tot een sarcastische kanttekening: “Es ist auch offenbar recht 
wünschenswerth, dem von der Gemeinde ernannten Bürger- oder Bauermeister einen von der Regierung 
eingesetzten und gänzlich von ihr abhängigen Polizeichef zur Seite zu setzen; man muß doch wissen, daß 
die Regierung da ist, und worin wird man lebhafter ihre Segnungen fühlen als in der anhaltenden 
Application der Polizeifuchtel? Wie könnte man auch sonst einer in sich einigen Gemeinde das 
Associationsrecht und die freie politische Thätigkeit wirksam beschränken?” (Reichsverfassungen, 136). 
140 Bijv. [Freytag], Grenzboten 7 (1848/IV) 92: “Bei solcher Organisation wird das Volk freie 
Selbstbestimmung in Gemeinden und Kreisen und seiner Nationalversammlung erhalten und eine starke 
Executivgewalt durch das Staatsministerium und die von ihm abhängigen Dirigenten der Bezirke 
durchsetzen.” Vgl. idem, ‘Von der Ferdinandsbrücke über Oestreichs Organisation’, Grenzboten 8 (1849/I) 
41-46, aldaar blz. 41: “Wir wollen einen freien und starken Staat, das bedeutet freie Entwicklung des 
vielfarbigen Volkslebens nach den Grundsätzen der Vernunft und des Rechts, und darüber eine große 
ausführende Kraft, welche das vernünftige Wollen der gesammten Nation nach allen Richtungen schnell 
und energisch durchzusetzen vermag, gegen das Ausland sowohl, als gegen die mögliche Beschränktheiten 
und Wunderlichkeiten der einzelnen Theile; wir wollen also Selbstregierung der Landestheile in allen 
innern Angelegenheiten und eine starke Executivgewalt, welche sich auf die Majorität des Völkerwillens 
stützt.” Vgl. ibid. 43 e.v. voor de rol van de gemeenten. 
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sind einerseit die Urversammlung und der städtische Charakter des Gemeinwesens Rom 
fast zur bedeutungslosen Form zusammengeschwunden, andererseits die innerhalb des 
Staates stehende Gemeinde schon in der italischen vollständig entwickelt…” (RG. III, 
377) 

 
Deze constitutie was gebaseerd op de verlening van het volledige Romeinse burgerrecht 
aan de gehele vrije bevolking van Italië bezuiden de Po. Daarmee was nu de staatkundige 
eenwording voltooid. Het is vooral ook de vorming van deze nationale staat die 
Mommsen verleid heeft tot zijn uitzonderlijk positieve oordeel over de reactionair 
gezinde en terroristisch optredende dictator: 
 

“Sulla hat die italische Revolution, insoweit sie beruhte auf der Zurücksetzung einzelner 
minder berechtigter gegen andere besser berechtigte Distrikte, endgültig geschlossen und 
ist, indem er sich und seine Partei zwang, die Gleichberechtigung aller Italiker vor dem 
Gesetz anzuerkennen, der wahre und letzte Urheber der vollen staatlichen Einheit Italiens 
geworden – ein Gewinn, der mit endloser Not und Strömen von Blut dennoch nicht zu 
teuer erkauft war.”141  

                                                 
141 RG. III, 386; deze samenhang ontbreekt volledig in Christs bespreking van Mommsens portrettering van 
Sulla: Sulla, 170 e.v. Overigens is het niet duidelijk wanneer deze municipale ordening precies is 
ingevoerd, zoals Mommsen elders ook toegaf (ibid. 376-77); maar wanneer zij niet van Sulla zelf stamde, 
was zij “doch das Werk der sullanischen Epoche…” (ibid. 374). 
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9 Het natievormingsproces 
 
In tegenstelling tot het eerdere Romeins-Latijnse bondgenootschap berustte de in Italië 
gevormde nationale staat niet op een gemeenschappelijke nationaliteit. De vroege 
Italische cultuur, die Mommsen op taalkundige basis postuleerde en die hij een 
continuïteit tot in de eigen tijd toeschreef (zie boven hoofdstuk VII,2), vormde voor hem 
niet, althans niet expliciet, het uitgangspunt van de latere door de Romeinse expansie tot 
stand gekomen Italische nationale staat.142 Dat was ook nauwelijks mogelijk op basis van 
de taalkundige constructie die aan de hypothese van deze cultuur ten grondslag lag. De 
‘stammen’ van de Indo-europese Italische natie hadden zich immers tot zelfstandige 
naties ontwikkeld, waarvan de Latijnen en de Samnieten de (historisch) belangrijkste 
waren. Italië was verenigd door de expansie van Rome en in een reeks zware conflicten 
met de overige Italische ‘naties’. Het was zodoende na de militaire en door de daarop 
volgende staatkundige eenwording dat zich een Italisch “nationaal gevoel” zou hebben 
ontwikkeld. Terwijl het vroege Latium een ‘cultuurnatie’ was (waartoe ook Rome 
behoorde) en deze ‘cultuurnatie’ de basis vormde voor het proces van nationale 
eenwording in Latium, was het verenigde Italië een ‘staatsnatie’, waarbij het 
natievormingsproces het staatsvormingsproces volgde.  

Van belang daarbij is dat het nieuwe staatkundige verband in de eerste plaats een 
militair bondgenootschap was – daarin lag staatsrechtelijk ook de continuïteit met het 
Romeins-Latijnse bondgenootschap.143 Dit geeft ook aan hoe Mommsen zich het 
natievormingsproces voorstelde. Nationaal bewustzijn ontstond primair in de al dan niet 
gewelddadige confrontatie met anderen. Tegelijkertijd ligt hier ook de rechtvaardiging 
voor de hegemonie van Rome, eerst in Latium en vervolgens in Italië en in het Griekse 
oosten. De Latijnse Bond was immers alleen dankzij Rome in staat zich tegen de 
Karthagers, de Grieken, de Etrusken en de Sabellische stammen te verdedigen.144 
Vervolgens was het echter vooral de strijd tegen de “Italische erfvijand” (RG. II, 87), de 
Kelten, dat de Romeinen zich als “het bolwerk van de geciviliseerde Italische naties” 
konden presenteren.145 Het was dan ook vooral in contrast met deze Kelten dat zich in de 
derde eeuw in Romeins Italië een nationaal besef zou hebben ontwikkeld: 
 

“Die verschiedenen Nationen, welche diese Landschaften bewohnten, mögen wohl zuerst 
sich als eine Einheit gefühlt und zusammengefunden haben teils in dem Gegensatz gegen 
die Hellenen, teils und vor allem in der gemeinschaftlichen Abwehr der Kelten; denn 
mochte auch einmal eine italische Gemeinde mit diesen gegen Rom gemeinschaftliche 
Sache machen und die Gelegenheit nutzen, um die Unabhängigkeit wiederzugewinnen, 
so brach doch auf die Länge das gesunde Nationalgefühl notwendig sich Bahn. Wie der 
‘gallische Acker’ bis in späte Zeit als der rechtliche Gegensatz des italischen erscheint, so 
sind auch die ‘Männer der Toga’ also genannt worden im Gegensatz zu den keltischen 
‘Hosenmännern’ (bracati); und wahrscheinlich hat selbst bei der Zentralisierung des 

                                                 
142 Zoals Wucher, Mommsen, 71 aanduidt. 
143 StR. III/1, 647: “Also erscheint hier zum ersten Male in der Geschichte das geeinigte Italien, dessen 
Fundament nicht wie bei der römisch-latinischen Föderation die gleiche Nationalität ist, sondern die 
gleichartige und zusammengefasste Miltärordnung…” 
144 RG. I, 115; zie boven blz. 204. 
145 RG. I, 348; zie boven hoofdstuk VII,7. 
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italischen Wehrwesens in den Händen Roms die Abwehr der keltischen Einfällen sowohl 
als Ursache wie als Vorwand eine wichtige Rolle gespielt. Indem die Römer teils in dem 
großen Nationalkampf [!] an die Spitze traten, teils die Etrusker, Latiner, Sabeller, Apuler 
und Hellenen […] nötigten, unter ihren Fahnen zu fechten, erhielt die bis dahin 
schwankende und mehr innerliche Einheit geschlossene und staatsrechtliche Festigkeit 
und ging der Name Italia, der ursprünglich und noch bei den griechischen Schriftstellern 
des fünften jahrhunderts […] nur dem heutigen Kalabrien eignet, über auf das gesamte 
Land der Togaträger.”146 

 
Behalve dit “gevoel van nationale eenheid” (RG. III, 232) was als gevolg van de 
eenwording van Italië, die afgesloten was met de oorlog tegen Pyrrhos van Epeiros, ook 
het culturele en juridische natievormingsproces op gang gekomen.147 Dit kreeg in de 
eerste plaats staatsrechtelijk gestalte door de steeds verdere uitbreiding van het Romeinse 
burgerrecht over de diverse door Rome overheerste gemeenschappen totdat na afloop van 
de Bondgenotenoorlog vrijwel de gehele vrije bevolking van Italië het staatsburgerrecht 
had. Deze oorspronkelijk bewust gevoerde politiek ging hand in hand met de culturele 
romanisering van Italië. De culturele nationalisering van Italië was weliswaar geen 
bewuste politiek van de Romeinen, maar ook hier gold dat “die Natur der Verhältnisse” 
sterker was “als selbst die stärkste Regierung; mit dem latinischen Volke gewannen auch 
dessen Sprache und Sitte in Italien zunächst das Prinzipat und fingen bereits an, die 
übrigen italischen Nationalitäten zu untergraben.” En zo “brach doch auf die Länge das 
gesunde Nationalgefühl notwendig sich Bahn.”148  

Mouritsen leest in Mommsens formulering de bewering dat er reeds in de derde 
eeuw sprake was van een volledige assimilatie van Romeinen en Italiërs, en constateert 
terecht dat voor die these geen bewijzen te vinden zijn.149 Mommsen beweert dat echter 
ook helemaal niet. Om te beginnen wijst hij er zelf nadrukkelijk op dat noch de Griekse 
steden, noch het sterk gehelleniseerde Apulië gelatiniseerd werden (RG. II, 389-90). In 
Etrurië en Samnium werden volgens zijn interpretatie de volkstalen pas na de 
burgerrechtverlening in het kader van de Bondgenotenoorlog van het officiële gebruik 
uitgesloten, zodat ze tot ‘dialecten’ verkommerden.150 Mommsen vermoedt zelfs dat in 

                                                 
146 RG. I, 443; de passage ontbreekt nog in de 1e ed. zoals de hele toevoeging van hfdst. 7, boek 2: ‘und die 
Einigung Italiens’. Slechts het staatsrechtelijke aspect wordt in de 1e ed. besproken. Maar de bijbehorende 
problematiek van de romanisering, die besproken wordt in het volgende hoofdstuk, is al wel in het 
corresponderende hoofdstuk van de 1e ed. te vinden. Vgl. StR. III/1, 674 voor dit verband tussen militaire 
organisatie en romanisering. 
147 “Das neue Italien war also eine politische Einheit geworden; es war aber auch im Zuge, eine nationale 
zu werden.” (RG. I, 444). 
148 Citaten: RG. I, 467 en 443. 
149 Mouritsen, Italian unification, 59: “Here, a full assimilation of Romans and Italians as early as the third 
century BC was posited – despite the apparent lack of evidence suggesting a complete integration at such 
an early date.” 
150 RG. III, 419: “In dem großen Kampfe der Nationalitäten innerhalb des weiten Umfangs des Römischen 
Reiches erscheinen die sekundären Nationen in dieser Zeit [de periode ± 150-78 v.C.] im Zurückweichen 
oder im Verschwinden. [...] Die Landschaften Italiens, die ihre alte Sprache und Sitte bis dahin noch 
gewahrt hatten, Etrurien und Samnium, wurden nicht bloß von den schwersten Schlägen der Sullanischen 
Reaktion getroffen, sondern die politische Nivellierung Italiens [door de verlening van het Romeins 
burgerrecht] nötigte ihnen auch im öffentlichen Verkehr die lateinische Sprache und Weise auf und drückte 
die alten Landessprachen herab zu rasch verkümmernden Volksdialekten.” 
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deze regio’s evenals in Rome zelf in de late derde en vroege tweede eeuw sprake is 
geweest van een gehelleniseerde literatuur in de volkstalen: 
 

“Auch in den sabellisch und etruskisch redenden Landschaften wird es gleichzeitig an 
geistiger Bewegung nicht gemangelt haben. Wenn Trauerspiele in etruskischer Sprache 
erwähnt werden, wenn Tongefäße mit oskischen Inschriften Bekanntschaft ihrer 
Verfertiger mit der griechischen Komödie verraten, so drängt die Frage sich auf, ob nicht 
gleichzeitig mit Naevius und Cato auch am Arnus und Volturnus eine gleich der 
römischen hellenisierte Literatur in der Bildung begriffen gewesen ist.” (RG. II, 461) 

 
Hoewel zijn beschrijving van het romaniseringsproces voor de eerdere periode inderdaad 
zoals Mouritsen opmerkt niet bijzonder concreet is, heeft Mommsen voor centraal Italië 
wel degelijk concrete gegevens, waarbij de vraag naar de overtuigingskracht van deze 
feiten hier nu verder niet ter zake doet. In de eerste plaats wijst hij op de 
burgerrechtverleningen aan verschillende Italische gemeenschappen, die naar zijn mening 
alleen plaatsgevonden konden hebben na in ieder geval een gedeeltelijke culturele 
romanisering. Bovendien baseert hij zich op het epigrafische materiaal dat hij in zijn 
vroege epigrafisch-filologische studies geanalyseerd had. Zo wijst hij er op, 
 

“daß in dieser Epoche die Nachbarländer, das südliche Etrurien, die Sabina, das 
Volskerland sich zu romanisieren anfingen, wovon der fast gänzliche Mangel von 
Sprachdenkmälern der alten Landesdialekte und das Vorkommen sehr alter römischer 
Inschriften in diesen Gegenden Zeugnis ablegt…”151 

 
Van een algehele culturele romanisering of latinisering van Italië is echter bij Mommsen 
in deze fase nog geenszins sprake. Dit was een ontwikkeling die “op de lange termijn” 
gestalte zou hebben gekregen, maar die termijn was, ook volgens Mommsen, voor grote 
delen van Italië in de tijd van Sulla nog niet verstreken. In feite gaat Mommsen na zijn 
opmerkingen over midden-Italië in de vroege derde eeuw überhaupt niet meer in op het 
hele thema tot hij aan de gevolgen van de Bondgenotenoorlog toe is. De latere 
ontwikkeling van Romeins Italië wordt hier als uitgangspunt genomen van waaruit 
Mommsen de vermeende continuïteit van de Romeinse geschiedenis construeert. Eerdere 
verschijnselen – in dit geval de romanisering van delen van centraal Italië – worden 
teleologisch met deze latere situatie verbonden en als onlosmakelijk deel van een 
continue ontwikkeling geduid.  
 

                                                 
151 RG. I, 466; vgl. Dialekte, 335-37, 344-45 en passim. 
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10 Natie en nationale staat in de Römische Geschichte   
 
Drie hoofdlijnen van Mommsens narratieve constructie komen zodoende in zijn 
geschiedenis van Romeins Italië samen, zonder dat zij steeds op een overtuigende manier 
met elkaar worden verbonden. In de eerste plaats postuleerde Mommsen een 
gemeenschappelijke Italische cultuur die gebaseerd was op de verwantschapsrelatie 
tussen de Latijnse en de Umbrisch-Sabellische talen en de hiermee verbonden ‘stammen’. 
Deze Italische cultuur vormde bovendien de basis voor de moderne Italiaanse cultuur; er 
was in dit verband sprake van een grote mate van continuïteit. 

De tweede narratieve lijn is de op het taalkundig onderzoek gebaseerde 
veronderstelling dat de Indo-europese ‘Italische’ stammen, met name de Samnieten en de 
Latijnen, zich tot zelfstandige ‘naties’ en tot onafhankelijke nationale politieke verbanden 
met eigen, onderscheiden staatkundige structuren hadden ontwikkeld. Het waren deze 
‘naties’ en nationale statenbonden die in de Samnitische Oorlogen om de hegemonie in 
Italië hadden gestreden. Deze strijd kwam pas tot een einde met de uitroeiing van de 
laatste Samnitische verzetshaarden in de nasleep van de Bondgenoten- en de daarop 
volgende burgeroorlog. Het voortgezette Samnitische verzet tegen Rome na de 
burgerrechtverlening van 90 v.C. verbindt Mommsen namelijk nadrukkelijk met de 
eerdere Samnitische Oorlogen.152 En ook de Samnitische militaire steun voor het regime 
van Cinna in de strijd tegen Sulla wordt in deze zin geduid als de herleving van de aloude 
nationale strijd tussen de Samnieten en de Latijnen.153 

Daarbij is het van belang dat het volgens Mommsen bij de verovering van Italië – 
in ieder geval in cultureel opzicht – niet alleen om de militaire expansie van Rome ging, 
maar evenzeer om de uitbreiding van Latium. Rome maakte deel uit van de Latijnse natie 
en het was in samenwerking met de Latijnen – eerst in de vorm van een bondgenootschap 
met de Latijnse Bond, na 338 v.C. in de vorm van een door Rome gedomineerde 
confederatie – dat Rome Italië veroverde. De staatkundige vorm die Rome het verenigde 
Italië oplegde was de staatsrechtelijke constructie die Latium na de Latijnse Oorlog had 
gekregen. Een belangrijke rol in het verdere Italische staats- en natievormingsproces was 
weggelegd voor de zogenaamde coloniae Latinae. In eerste instantie waren dit 
zelfstandige steden die door de Romeinen en de Latijnen gesticht werden in het op 

                                                 
152 RG. III, 256: “Mit Erstaunen sah man nach zweihundertjähriger Pause die Samnitenkriege aufs neue 
beginnen und das entschlossene Bauernvolk abermals, ganz wie im fünften Jahrhundert, nachdem die 
italische Konföderation gescheitert war, noch einen Versuch machen, seine landschaftliche Unabhängigkeit 
auf eigene Faust von Rom zu ertrotzen.” 
153 RG. III, 336: “und darum erwachte in dem Kampf gegen Sulla noch einmal die uralte Rivalität der 
Sabeller gegen die Latiner. Für Samnium und Latium war dieser Krieg so gut ein Nationalkampf wie die 
Kriege des fünften Jahrhunderts; man stritt nicht mehr um ein Mehr oder Minder von politischen Rechten, 
sondern um den lange verhaltenen Haß durch Vernichtung des Gegners zu sättigen.” Vgl. ibid. 341: “Nie 
hat Rom in einer furchbareren Gefahr geschwebt als am ersten November 672 (82 v.C.)… Es drohte ein 
Tag wie der 20 Juli 365 der Stadt (389 v.C.) und der 15 Juni 455 n.C., die Tage der Kelten und der 
Vandalen.” Om die reden valt Mommsens oordeel over de gruwelijke slachtpartij die Sulla onder deze 
tegenstanders liet aanrichten mild uit: “Es war eine gräßliche Exekution und sie soll nicht entschuldigt 
werden; aber es ist nicht gerecht zu verschweigen, daß diese selben Menschen, die dort starben, wie eine 
Räuberbande über die Hauptstadt und die Bürgerschaft hergefallen waren und sie, wenn sie Zeit gefunden 
hätten, so weit vernichtet haben würden, als Feuer und Schwert eine Stadt und eine Bürgerschaft zu 
vernichten vermögen.” (RG. III, 342) Ook in dit geval leidt Mommsens ‘nationale’ perspectief tot een 
relatief positief oordeel over de dictator. 
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naburige volken veroverd territorium. Nadat in 338 v.C. de Latijnse Bond als zelfstandige 
politieke entiteit was ontbonden, ging Rome met deze politiek verder. De kolonisten 
verruilden nu weliswaar hun Romeinse burgerrecht voor het Latijnse, maar behielden hun 
specifieke band met de moederstad. Dat was van belang, omdat zij niet alleen de militaire 
taak hadden veroverd gebied te controleren en te beheersen, maar vooral ook omdat zij de 
kiemcellen van de romanisering werden van de gebieden waar zij gevestigd waren.154 
Daarbij maakte Mommsen hier nauwelijks onderscheid tussen de elders juridisch wel 
strikt gescheiden etnische Latijnen, voor zover deze nog politiek intern-autonome 
gemeenschappen vormden, en de Romeinse kolonisten met de juridische status van 
‘Latijnen’.155 Dat heeft ongetwijfeld daarmee te maken, dat Mommsen Rome in etnisch 
opzicht tot de Latijnse natie rekende en de Romeinse expansie ook als expansie van 
Latium duidde. De Samnitische oorlogen worden zodoende door hem mede opgevat als 
een “oeroud” nationaal conflict tussen Samnium en Latium (RG. III, 336; cit. boven blz. 
229 noot 153). Het was in eendrachtige samenwerking met zijn Latijnse bondgenoten dat 
de Romeinen in de eindfase van de Italische eenwording de oorlog tegen Pyrrhos van 
Epeiros uitvochten.156 En nog de oorlog tegen Hannibal werd in Mommsen formulering 
mede gevoerd “für die latinische Hegemonie in Italien, ja für Italiens nationale 
Unabhängigkeit…” (RG. II, 172) 

Voor de ontwikkeling van de Romeins-Italische staat was het van groot belang dat 
de cultureel gelatiniseerde gemeenschappen op termijn ook het Latijnse en uiteindelijk 
het volle Romeinse burgerrecht zouden kunnen krijgen. De staatkundige en culturele 
eenheid zou zodoende ook tot een staatsburgerlijke eenheid moeten leiden. Het werd 
daarom voor de laat-republikeinse geschiedenis bijzonder gevaarlijk dat deze bewuste 
politiek van burgerrechtverleningen niet gelijkmatig met de culturele latinisering van 
Italië voortschreed. De Romeinse burgerij sloot zich van de onderworpen 
gemeenschappen met mindere rechtsstatus evenzeer af als de nobilitas van de overige 
burgerij. De eerste aanzetten daartoe vielen al in de periode dat Rome de verovering van 

                                                 
154 RG. I, 436: “Das Latium der späteren republikanischen Zeit bestand vielmehr fast ausschließlich aus 
Gemeinden, die von Anbeginn an in Rom ihre Haupt- und Mutterstadt verehrt hatten, die inmitten 
fremdsprachiger und anders gearteter Landschaften durch Sprach-, Rechts- und Sittengemeinschaft an Rom 
geknüpft waren…”  
155 RG. I, 444: “Das neue Italien war also eine politische Einheit geworden; es war aber auch im Zuge, eine 
nationale zu werden. Bereits hatte die herrschende latinische Nationalität die Sabiner und Volsker sich 
assimiliert und einzelne latinische Gemeinden über ganz Italien verstreut; es war nur die Entwicklung 
dieser Keime, daß später einem jeden zur Tragung des latinischen Rockes Befugten auch die latinische 
Sprache Muttersprache war.” Vgl. ibid. 467: “Die zahlreich durch ganz Italien zerstreuten 
Einzelassignationen und Kolonialgründungen sind nicht bloß militärisch, sondern auch sprachlich und 
national die vorgeschobenen Posten des latinischen Stammes.” Voorbeelden: ibid. 349 (Zuid-Etrurië), 391 
(Volskisch gebied); vgl. ibid. 367 in de vergelijking tussen de expansieve politiek van Rome met die van de 
Samnieten. 
156 RG. I, 413: “Die Sabeller und Griechen also traten zu Pyrrhos über; aber weiter wirkte der Sieg [bij 
Herakleia] auch nicht. Unter den Latinern zeigte sich keine Neigung, der römischen Herrschaft, wie schwer 
sie auch lasten mochte, mit Hilfe eines fremden Dynasten sich zu entledigen. […] Den am Siris 
Gefangenen, deren tapfere Haltung der ritterliche König durch die ehrenvollste Behandlung vergalt, bot er 
nach griechischer Sitte an, in sein Heer einzutreten; allein er erfuhr, daß er nicht mit Söldnern focht, 
sondern mit einem Volke. Nicht einer, weder Römer noch Latiner, nahm bei ihm Dienste.” Vgl. RG. I, 418: 
“Immer deutlicher offenbarte es sich, daß militärisch die Hilfsquellen des Königs den römischen ebenso 
nachstanden, wie politisch die lose und widerspenstige Koalition den Vergleich nicht aushielt mit der 
festgegründeten römischen Symmachie.” 
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Italië voltooide, en het waren niet in de laatste plaats de gemeenschappen met Latijns 
recht die hiervan het slachtoffer zouden zijn geworden.157 De vervaging van het 
juridische onderscheid tussen de Latijnse en de overige Italische gemeenschappen was 
daarbij bijzonder gevaarlijk voor de Romeinse staat:  
 

“Die Grundlage der römischen Macht war die bevorzugte Stellung der latinischen Nation 
innerhalb Italiens; sie wich unter den Füßen, seit die latinischen Städte anfingen, sich 
nicht mehr als die bevorzugten Teilhaber an der Herrschaft der mächtigen 
stammverwandten Gemeinde, sondern wesentlich gleich den übrigen als Untertanen 
Roms zu empfinden und alle Italiker ihre Lage gleich unerträglich zu finden begannen. 
[…] Wenn jetzt [midden tweede eeuw v.C.] ein zweiter Hannibal den Krieg nach Italien 
getragen hätte, so durfte man zweifeln, ob auch er an dem felsenfesten Widerstand des 
latinischen Namens gegen die Fremdherrschaft gescheitert sein würde.” (RG. II, 328-29) 

 
Het uiteindelijke resultaat van deze negatieve ontwikkeling was de Bondgenotenoorlog 
geweest. De rechtsgelijkheid die de socii opeisten, kwam uiteindelijk onder druk van 
deze oorlog tot stand en werd door de maatregelen van Sulla bekrachtigd. Romeins Italië 
was nu een nationale staat.  

De derde lijn in Mommsens narratieve constructie van Romeins Italië, naast de 
oeroude culturele Italische eenheid en de nationale band van Rome en Latium, is de 
vermeende ontwikkeling van een Italisch nationaal bewustzijn. Dit wordt door Mommsen 
niet gepresenteerd als zijnde gebaseerd op de Indo-europese Italische stamverwantschap 
of op een oorspronkelijke culturele eenheid, maar op de gemeenschappelijke strijd tegen 
de ‘nationale vijand’ en de organisatie van Romeins Italië als een militair 
bondgenootschap. Zo zou er volgens Mommsen, ondanks de staatsrechtelijke 
discriminatie en ondanks alle schendingen van de autonomie van de bondgenoten door 
Rome, reeds in de periode voorafgaand aan de Bondgenotenoorlog sprake zijn geweest 
van een “Gefühl der nationalen Einheit” dat hij verbindt met “die Erinnerung 
gemeinschaftlich überdauerter Gefahr” (RG. III, 232). Een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van een nationaal-Italisch bewustzijn speelden, zoals eerder uiteengezet, de 
strijd en het contrast met de voornaamste ‘nationale’ vijand, de Kelten. 
 

                                                 
157 RG. I, 436-37 en ibid. III, 231-32. 
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11 Een nationaal-Italische en een kosmopolitisch-Griekse  
cultuur  

 
Mommsen ging uit van een nauwe band tussen de culturele latinisering en de 
staatkundige eenwording van Romeins Italië. Henrik Mouritsen heeft de mede op 
Mommsen teruggaande en in de moderne literatuur over de geschiedenis van Romeins 
Italië voor 90 v.C. prominent aanwezige theorie van de ‘romanisering’ van Italië 
bestreden door nadrukkelijk te wijzen op de grote invloed van de Griekse cultuur in de 
regio’s buiten Rome en op het verzet tegen Griekse culturele invloeden in Rome zelf.158 
Dit element speelt echter ook in Mommsens geschiedenis van Romeins Italië al een 
belangrijke rol, maar wordt door Mouritsen niet betrokken in zijn interpretatie van 
Mommsens ‘nationale’ geschiedenis. In feite gaat het om een narratieve lijn die weer min 
of meer onverbonden naast de ontwikkeling van de Italische nationale staat na de 
politieke eenwording in de vroege derde eeuw loopt. Uitgangspunt hierbij is voor 
Mommsen ongetwijfeld de Indo-europese verwantschap tussen Italiërs en Grieken 
geweest. Zoals boven in hoofdstuk VII,3 beschreven, zag hij reeds in de vroege 
geschiedenis van Rome en Italië een wezenlijke Griekse invloed, niet alleen op cultureel 
maar zelfs op politiek en staatsrechtelijk terrein. En deze invloed werd eenduidig positief 
beoordeeld, in tegenstelling tot de weinige sporen die de Etrusken in Rome zouden 
hebben nagelaten. 

Een nieuwe fase in de geschiedenis van de Romeinse betrekkingen met de 
Griekse cultuur zag Mommsen in 268 v.C. beginnen, dus kort na de definitieve 
staatkundige eenwording van Italië en het begin van het Italische natievormingsproces. 
Dat had te maken met de beginnende overzeese expansie van Rome en het gevoel van de 
eigen culturele inferioriteit. De Griekse wereld waarmee de Romeinen tijdens hun 
militaire expansie te maken kregen, was niet meer de wereld van de kleine zelfstandige 
Griekse poleis, maar sinds de veldtocht van Alexander de Grote die van de grote 
meerdere naties omvattende hellenistische koninkrijken. De hier heersende cultuur 
beschouwde zich weliswaar nog als ‘Grieks’, maar was ondertussen “veel sterker 
humanistisch en kosmopolitisch” van karakter geworden. En dit karakter paste, zo 
verklaart Mommsen de Romeinse fascinatie, bij het zich nu ontwikkelende Romeinse 
rijk, dat immers uiteindelijk ook alle Griekse en hellenistische staten zou omvatten.159 
Dat had echter ook gevolgen voor de Italische nationale staat die Mommsen in deze 
periode zag ontstaan. Want hoewel de latinisering van het schiereiland zich doorzette, 
kon hiervan in de door de Griekse steden beheerste gebieden geen sprake zijn. De 

                                                 
158 Mouritsen, Italian unification, 60 e.v. 
159 RG. II, 388: “Soweit Roms Macht sich nicht mehr auf Italien beschränkte, sondern weithin nach Osten 
und Westen übergriff, war es auch mit der alten italischen Eigenartigkeit vorbei und trat an deren Stelle die 
hellenisierende Zivilisation. […] Man fing an, das Bedürfnis nach einem reicheren Geistesleben zu 
empfinden und vor der eigenen geistigen Nichtigkeit gleichsam zu erschrecken… Aber es war doch noch 
etwas Tieferes und Innerlicheres, was die Römer unwiderstehlich in den hellenischen Strudel hineinriß. Die 
hellenische Zivilisation nannte wohl noch sich hellenisch, aber sie war es nicht mehr, sondern vielmehr 
humanistisch und kosmopolitisch. Sie hatte auf dem geistigen Gebiete vollständig und bis zu einem 
gewissen Grade auch politisch das Problem gelöst, aus einer Masse verschiedener Nationen ein Ganzes zu 
gestalten…” 
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Italische natie had zodoende van begin af aan en door de historische omstandigheden 
noodgedwongen een gemengd Latijns-Grieks karakter.160  

Mommsens oordeel over deze ontwikkeling is ambigu. Enerzijds zag hij in de 
Romeinen het ‘schild’ van de stamverwante Grieken, dat de Griekse cultuur voor de 
moderne wereld had gered. Op dit positieve element kom ik hieronder terug in hoofdstuk 
VIII,3. Maar juist omdat de Romeinen zich noodgedwongen zo diepgaand met de Griekse 
cultuur bemoeiden, die in dit verband door Mommsen als een “vreemd element” wordt 
gekenmerkt, zou deze cultuur schadelijk zijn geweest voor de juist in ontwikkeling zijnde 
Italische nationale cultuur.161 Deze tendens werd versterkt door “die gewaltige 
Völkermischung” in het Romeinse wereldrijk van de late republiek: 
 

“Das unmittelbare Resultat dieser vollständigen Revolution in den 
Nationalitätsverhältnissen war allerdings nichts weniger als erfreulich. Italien wimmelte 
von Griechen, Syrern, Phönikern, Juden, Ägyptern, die Provinzen von Römern; die scharf 
ausgeprägten Volkstümlichkeiten rieben sich überall aneinander und verschliffen sich 
zusehends; es schien nichts übrigbleiben zu sollen als der allgemeine Charakter der 
Vernutzung. Was das lateinische Wesen an Ausdehnung gewann, verlor es an 
Frische…”162 

 
Het gevolg was dat “het surrogaat van de nationaliteit, de algemeen-menselijke Bildung”, 
ook in Italië snel terrein won en de eigen ‘Italische’ nationale cultuur ondergroef.163 Deze 
culturele invloed van de hellenistische cultuur wordt door Mommsen verbonden met het 
thema van het zedenverval en de decadentie van het laatrepublikeinse Rome, dat een 
centrale plaats inneemt in de literatuur van en over deze periode. En ook voor deze 
ontwikkeling stelde hij de aristocratie, de nobilitas, verantwoordelijk.164 Zij was het die 
de “ontaarde” hellenistische cultuur in Rome importeerde. Omgekeerd verbond hij de 
(boeren)middenklasse met de nationaal-Italische waarden en met de nationale cultuur die 
voor Mommsen primair gekarakteriseerd was door burgerlijke gelijkheid, zowel op 
politiek gebied als in het maatschappelijke verkeer.165 Het verdwijnen van deze 
middenklasse en het uiteenvallen van de burgerij in een kleine groep rijken en een grote 
verarmde Pöbel vormde zodoende de maatschappelijke voedingsbodem voor deze 

                                                 
160 RG. II, 389: “Eine wichtigere Konsequenz dieser Stellung der herrschenden Nation zu dem Hellenentum 
war es, daß die Latinisierung in Italien überall, nur nicht den Hellenen gegenüber Boden gewann. Die 
Griechenstädte in Italien, soweit der Krieg sie nicht zernichtete, blieben griechisch.” 
161 RG. II, 388: “Darum ist derselbe [der Hellenismus] jetzt weder bloß Anregung mehr noch Nebensache, 
sondern durchdringt das innerste Mark der italischen Nation. Natürlich sträubte die lebenskräftige italische 
Eigenartigkeit sich gegen das fremde Element.” 
162 RG. III, 422; vgl. ook RG. II, 406. 
163 Vgl. RG. II, 408: “Der innerliche Zersetzungsprozes der italischen Nationalität war bereits [± 200 v.C. ], 
namentlich in der Aristokratie, weit genug gediehen, um das Surrogat der Nationalität, die allgemein 
humane Bildung, auch für Italien unvermeidlich zu machen; und auch der Drang nach einer gesteigerten 
Zivilisation regte bereits sich mächtig.” 
164 RG. II, 408; ibid. 399 e.v., en passim. Vgl. boven hoofdstuk VI,2. 
165 RG. III, 436-37: in het midden van de tweede eeuw werd “der Grundgedanke des römischen Wesens, die 
bürgerliche Gleichheit” cultureel ondergraven: “Wie zu dem naiven Volksglauben der aufgeklärte stoische 
Supranaturalismus hinzutrat, so formulierte auch in der Erziehung neben dem einfachen Volksunterricht 
sich eine besondere Bildung, eine exklusive Humanitas und vertilgte die letzten Überreste der alten 
geselligen Gleichheit.” Vgl. bijv. ook: ibid. III, 441-42 en II, 410. 
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culturele ontwikkeling, met name in de stad Rome zelf.166 Zij vond bovendien haar 
neerslag in de politieke geschiedenis van deze periode, en dat niet alleen omdat ook zij 
als een “revolutie” omschreven wordt.167 De oppositie die Cato Maior tegen de invloed 
van de Griekse cultuur in Rome voerde wordt door Mommsen verbonden met de 
politieke oppositie die deze politicus en zijn “Reformpartei” voerden tegen het bewind 
van de nobilitas en het verdwijnen van de middenklasse van zelfstandige boeren: 
 

“so hat sie dem einreißenden Verfall, vor allem dem Einschwinden des Bauernstandes 
und der Lockerung der alten, strengen und sparsamen Sitte, aber auch dem 
übermächtigen politischen Einfluß der neuen Nobilität unzweifelhaft patriotisch und 
energisch zu steuern sich bemüht und bis zu einem gewissen Grade auch gesteuert.”168 

 
De voor het liberale denken in de negentiende-eeuw kenmerkende band tussen burgerij 
en nationale beweging vormt het interpretatieve kader voor Mommsens negatieve duiding 
van de culturele ontwikkeling van de late republiek. Dit blijkt ook uit het analogiecluster 
dat Mommsen hier gebruikt om de antieke gebeurtenissen inzichtelijk te maken. 
Herhaaldelijk wordt de ontwikkeling van de Romeinse literatuur geduid door 
vergelijkingen met de geschiedenis van vooral de Duitse en de Franse literatuur van de 
achttiende eeuw.169 Daarbij wordt de invloed van de hellenistische cultuur op Rome en 
Italië vergeleken met de dominerende positie van de Franse cultuur in de zeventiende en 
de achttiende eeuw. De verklaring voor deze ontwikkeling wordt door Mommsen gezocht 
in het ontbreken van een literaire traditie in Rome en Italië, of zelfs een gebrek aan talent 
in deze richting: 
 

“Man fing an, das Bedürfnis nach einem reicheren Geistesleben zu empfinden und vor 
der eigenen geistigen Nichtigkeit gleichsam zu erschrecken; und wenn selbst künstlerisch 
begabte Nationen, wie die englische und die deutsche, in den Pausen ihrer Produktivität 
es nicht verschmäht haben, sich der armseligen französischen Kultur als Lückenbüßer zu 
bedienen, so kann es nicht befremden, daß die italische jetzt sich mit brennendem Eifer 
auf die herrlichen Schätze wie auf den wüsten Unflat der geistigen Entwicklung von 
Hellas warf.”170 

                                                 
166 RG. III, 422-23: “vor allem in Rom selbst, wo der Mittelstand am frühesten und vollständigsten 
verschwand und nichts übrig blieb als die großen Herren und die Bettler, beide in gleichem Maße 
Kosmopoliten.” 
167 RG. II, 443 (over de “revolutionaire tendens” van Ennius’ werk); III, 442 (cit. boven blz. 233). 
168 RG. II, 349; ibid.: het ging hier om “den großen Kampf des alten Bürgertums gegen den neuen 
Kosmopolitismus…” Vgl. ibid. 389: “Es gab kein Gebiet des menschlichen Tuns und Sinnens, auf dem 
dieser Kampf der alten und der neuen Weise nicht geführt worden wäre. Selbst die politischen Verhältnisse 
wurden davon beherrscht.” 
169 RG. II, 429-30 (Livius Andronicus en Gottsched); II, 450 en 457 (Ennius en Klopstock); III, 470 
(pogingen te komen tot een wetenschappelijke filologie herinnerden Mommsen “lebhaft an unsere 
Orthographieliteratur der Bodmer-Klopstockischen Zeit…”). 
170 RG. II, 388; vgl. RG. II, 406: “Aus den Lustspielen dieser Zeit [eind 3e eeuw v.C.] kann man sich 
überzeugen, daß eben der nicht vornehmen hauptstädtischen Menge ein Latein mundgerecht war, welches 
zum rechten Verständnis das Griechische so notwendig voraussetzt wie Sternes Englisch und Wielands 
Deutsch das Französische.” Vgl. voor het vermeende gebrek aan poëtische begaafdheid van de Italianen: 
boven blz. 190; en RG. II, 410: “Alle wirkliche Kunst beruht auf der individuellen Freiheit und dem 
fröhlichen Lebensgenuß, und die Keime zu einer solchen hatten in Italien nicht gefehlt; allein indem die 
römische Entwicklung die Freiheit und Fröhlichkeit durch das Gemeingefühl und das Pflichtbewußtsein 
ersetzte, ward die Kunst von ihr erdrückt und mußte statt sich zu entwickeln verkümmern. Der Höhepunkt 
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In de nationaal-liberale geschiedschrijving werd de onder Franse invloed staande 
achttiende-eeuwse aristocratische cultuur over het algemeen zeer negatief beoordeeld. 
Dat heeft primair te maken met de staatkundige verdeeldheid van Duitsland in deze 
periode. Deze nationale verdeeldheid ging gepaard met de overheersing van een door de 
hoven en de aristocratie geprotegeerde kosmopolitische op Frankrijk georiënteerde stijl. 
Deze cultuur werd volgens de liberale geschiedschrijvers gekenmerkt door de voor het 
Franse hofleven en de Franse adel karakteristiek geachte “zedenloosheid” waartegen de 
opkomende burgerij als kern van de natie zich verzette. Deze negatieve inschatting ligt 
bijvoorbeeld aan de basis van Mommsens beschrijving van de ontwikkeling van de 
Romeinse komedie in de derde en de vroege tweede eeuw, waarbij hij nadrukkelijk van 
de analogie met de achttiende-eeuwse literatuur gebruik maakte. Het naar het voorbeeld 
van de nieuwe Attische komedie ontwikkelde genre was “die hohe Schule zugleich des 
Hellenismus und des Lasters”, “eine fortlaufende Predigt römisch-hellenischer 
Demoralisation…” (RG. II, 433) Daarbij constateerde Mommsen een volledig parallelle 
ontwikkeling met de Franse invloed op het Duitse blijspel van de achttiende eeuw dat 
nadrukkelijk op morele gronden veroordeeld werd.171  

In zijn bespreking van de Romeinse literatuur maakt hij in dit verband gebruik 
van dezelfde criteria die aan de literatuurbesprekingen van het programmatisch realisme 
in de Grenzboten ten grondslag liggen. Zoals Julian Schmidt een nauwe relatie zag tussen 
de bloei van de literatuur enerzijds en van de natie en de tijd waarin zij was ontstaan 
anderzijds, zo ging ook Mommsen uit van een dergelijke causale band. Schmidt had op 
grond van die gedachte de door hem negatief beoordeelde aspecten van Goethes romans 
Wilhelm Meisters Lehrjahre en Wilhelm Meisters Wanderjahre verklaard uit het feit dat 
er in Goethes tijd “helemaal geen nationaal leven” was geweest.172 Een vergelijkbaar 
oordeel wordt door Mommsen geveld over de Attische nieuwe komedie die het Romeinse 
blijspel tot voorbeeld had gediend: 
 

“Die Dichter derselben schrieben nicht wie Eupolis und Aristophanes für eine große 
Nation, sondern vielmehr für eine gebildete und, wie andere geistreiche und in tatenloser 
Geistreichigkeit verkommende Zirkel, in Rebusraten und Scharadenspiel aufgehende 
Gesellschaft. Sie geben darum auch kein Bild ihrer Zeit – von der großen geschichtlichen 
und geistigen Bewegung derselben ist in diesen Komödien nichts zu spüren, und man 
muß erst daran erinnert werden, daß Philemon und Menander wirklich Zeitgenossen von 
Alexander und Aristoteles gewesen sind –, aber wohl ein ebenso elegantes wie treues 
Bild der gebildeten attischen Gesellschaft, aus deren Kreisen die Komödie auch niemals 
heraustritt. Noch in dem getrübten lateinischen Abbild, aus dem wir sie hauptsächlich 

                                                                                                                                                 
der römischen Entwicklung ist die literaturlose Zeit. Erst als die römische Nationalität sich aufzulösen und 
die hellenisch-kosmopolitischen Tendenzen sich geltend zu machen anfingen, stellte im Gefolge derselben 
die Literatur in Rom sich ein; und darum steht sie von Haus aus und mit zwingender innerlicher Nötigung 
auf griechischem Boden und in schroffem Gegensatz gegen den spezifisch römischen Nationalsinn.” 
171 Vgl. bijv. het oordeel RG. II, 420: In de nieuwe Attische en de daarop gebaseerde Romeinse komedie 
“steckt eine völlig Kotzebuesche Sittenfäulnis.” 
172 ‘Wilhelm Meister im Verhältniß zu unsrer Zeit’, Grenzboten 14 (1855/II) 441-55, aldaar blz. 449; 
vrijwel letterlijk overgenomen in zijn Geschichte der deutschen Literatur (2e ed. 1855) I, 223 e.v. Vgl. over 
het in de Grenzboten uitgedragen programma van het literaire realisme: Bucher, ‘Voraussetzungen’; 
Kinder, Poesie als Synthese, 139 e.v.; Plumpe, ‘Einleitung’, m.n. 62 e.v.; Steinecke, Romantheorie, 204 
e.v.; Thormann, ‘Der programmatische Realismus’; Widhammer, Realismus, 73 e.v. 
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kennen, ist die Anmut des Originals nicht völlig verwischt und namentlich in den 
Stücken, die dem talentvollsten unter diesen Dichtern, dem Menander, nachgebildet sind, 
das Leben, das der Dichter leben sah und selber lebte, nicht so sehr in seinen Verirrungen 
und Verzerrungen, als in seiner liebenswürdigen Alltäglichkeit artig widergespiegelt.”173 

 
Maar de kritiek op het Romeinse blijspel ging verder. Evenals Julian Schmidt verlangde 
Mommsen van de literatuur dat deze een ‘realistisch’ beeld van de contemporaine 
samenleving zou bieden. De nieuwe komedie ontwikkelde zich weliswaar volledig 
onafhankelijk van de grote politieke en intellectuele ontwikkelingen van haar tijd, maar 
bood volgens Mommsen nog wel een ‘realistisch’ beeld van de contemporaine Atheense 
maatschappij. De Romeinse komedie daarentegen had geen enkele relatie meer tot de 
maatschappij waarin zij was ontstaan. Zij bestond uit vertalingen en adaptaties van 
bestaande Attische stukken, die altijd nadrukkelijk buiten Rome gesitueerd en van 
politieke toespelingen ontbloot waren (RG. II, 420 e.v.). Het gevolg was een gebrek aan 
‘realisme’: 
 

“die Komödie stand nicht mehr auf dem Boden der Wirklichkeit, sondern die Personen 
und Situationen schienen wie ein Kartenspiel, willkürlich und gleichgültig gemischt; im 
Original ein Lebens-, ward sie in der Bearbeitung ein Zerrbild.”174 

 
Anders lag de culturele en literaire situatie gedeeltelijk in de Italische Landstädte, waar 
“die alte ehrenwerte latinische Nationalsitte treuer bewahrt” werd.175 Hier kwam de 
zogenaamde fabula togata, “das latinische Nationallustspiel” tot bloei. Hoewel het ook 
hier ging om adaptaties van Griekse originelen, werd de handeling in het contemporaine 
Italië geplaatst en traden de acteurs op “in dem nationalen Gewande, in der Toga.” Het 
gevolg hiervan was, dat deze komedies een veel ‘realistischer’ karakter hadden dan de 
stukken van Plautus: 
 

“Hier waltet das latinische Leben und Treiben in eigentümlicher Frische. Die Stücke 
bewegen sich in dem bürgerlichen Leben der Mittelstädte Latiums…” (RG. II, 435) 

 
Weliswaar wijst Mommsen er op dat ook deze stukken tot het hoofdstedelijke repertoire 
hoorden, maar hij ziet er tevens een element van oppositie in van de Italische steden 
tegen Rome, zoals hij ook in het werk van Lucilius “etwas von der Auflehnung der 
Landschaft gegen die Hauptstadt” herkent, “das Selbstgefühl des rein redenden und 
ehrenhaft lebenden Suessaners im Gegensatz gegen das große Babel der Sprachmengerei 
und Sittenverdebnis.”176 Een vergelijkbare tendens zag Mommsen in het werk van 
Catullus:  
 

“Seine Dichtungen ruhen wohl auf der alexandrinischen Kunst, aber doch auch auf dem 
bürgerlichen, ja dem landstädtischen Selbstgefühl, auf dem Gegensatz von Verona zu 
Rom, auf dem Gegensatz des schlichten Munizipalen gegen die hochgeborenen, ihren 
geringen Freunden gewöhnlich übel mitspielenden Herren vom Senat, wie er in Catulls 

                                                 
173 RG. II, 417. 
174 RG. II, 428. 
175 RG. III, 417. 
176 RG. III, 458. 
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Heimat, dem blühenden und verhältnismäßig frischen Cisalpinischen Gallien, lebendiger 
noch als irgendwo anders empfunden werden mochte. In die schönsten seiner Lieder 
spielen die süßen Bilder vom Gardasee hinein und schwerlich hätte in dieser Zeit ein 
Hauptstädter ein Gedicht zu schreiben vermocht wie das tief empfundene auf des Bruders 
Tod oder das brave, echt bürgerliche Festlied zu der Hochzeit des Manlius und der 
Arunculeia.”177  

 
Evenals de programmatisch-realisten verbindt Mommsen het realisme, dat hij in het werk 
van Catullus meende te ontwaren, met de burgerij, met de burgerlijke cultuur en de 
burgerlijke vrijheid, en met de hiermee onverbrekelijk verbonden nationaliteit. Deze 
nationaliteit was de Latijnse, zoals de expansie van Rome voor Mommsen ook en vooral 
de expansie van Latium was geweest. Lucilius en Catullus waren, in ieder geval in 
juridische zin, Latijnen; de fabula togata was het “Latijnse nationale blijspel”.178  

De maatschappelijke basis zag Mommsen in het grote boerenbedrijf, zoals dit 
beschreven wordt in de landbouwtraktaten van Cato en Varro. Weliswaar constateert  
Mommsen dat het hierbij gaat om het soort ‘kapitalistische’ grootgrondbezit dat in zijn 
interpretatie in zo’n belangrijke mate had bijgedragen aan de achteruitgang en de 
uiteindelijke vernietiging van de (boeren)middenklasse. Maar door deze 
landbouwbedrijven in positieve zin af te zetten tegen de arbeidsschuwe decadentie van de 
hoofdstedelijke adel en Pöbel presenteerde hij deze vorm van landbouw desondanks als 
de burgerlijk-economische basis van de Italische natie: 
 

“Mehr als die kosmopolitisch gebildeten Adelskreise und der überall und nirgends 
heimische Kaufmannsstand bewahrten diese Gutsbesitzer und die wesentlich durch 
dieselben gehaltenen ‘Ackerstädte’ (municipia rusticana) sowohl die Zucht und Sitte der 
Väter als auch deren reine und edle Sprache. Der Gutsbesitzerstand gilt als der Kern der 
Nation… Den Spuren dieser Gutsbesitzerschaft begegnen wir, wo in der Politik eine 
volkstümliche Regung sich zeigt und wo die Literatur einen grünen Sproß treibt: aus ihr 
sog die patriotische Opposition gegen die neue Monarchie ihre beste Kraft; ihr gehören 
Varro, Lucretius, Catullus an; und vielleicht nirgends tritt die relative Frische dieser 
Gutsbesitzerexistenz charakteristischer hervor als in der anmutigen arpinatischen 
Einleitung zu dem zweiten Buche der Schrift Ciceros von den Gesetzen, einer grünen 
Oase in der fürchterlichen Öde dieses ebenso leeren wie voluminösen Skribenten.” 179  

 
Alle genoemde elementen van de burgerlijk-liberale denkstijl komen hier bij elkaar. De 
landgoedbezitters waren de hoeders van de nationale Latijnse taal en de nog niet door de 
aristocratische en hoofdstedelijke decadentie aangetaste burgerlijke cultuur. Zodoende 
zag Mommsen in hen de “kern van de natie”. Het is deze groep die door Mommsen 
steeds weer met de politieke oppositie in verband wordt gebracht, eerst tegen de 
nobilitas, vervolgens tegen de opkomende monarchie. In eerste instantie was dat de 
verstandige oppositionele ‘middenpartij’ waarvan Cato Maior de voorman was geweest. 

                                                 
177 RG. V, 266. 
178 Vgl. RG. III, 423, waar Mommsen zich op het oordeel van Cicero beroept, die verzekerde “daß um 660 
(190 v.C.) die allgemeine Bildung in den latinischen Städten höher gestanden habe als in Rom; dies 
bestätigt die Literatur dieser Zeit, deren erfreulichste, gesundeste und eigentümlichste Erzeugnisse, wie die 
nationale Komödie und die Lucilische Satire, mit größerem Recht latinisch heißen als römisch.”  
179 RG. V, 188-89; vgl. II, 362-63 en 376-77; III, 417. Vgl. voor de tweespalt tussen Cato’s strijd voor de 
vrije boerenstand en zijn eigen kapitalistische grootgrondbezit: RG. II, 381-83. 
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In dezelfde traditie stelt Mommsen Scipio Aemilianus, tot wiens cirkel de 
“oppositioneel” gestemde satirendichter Lucilius behoorde. Deze werd door Mommsen 
met de oppositie van de Italische hometowns tegenover de stad Rome geassocieerd, en 
met het ‘nationale’ streven naar een zuiver en eenvoudig Latijn en een ‘zedelijke’ 
burgerlijke cultuur.180 De maatschappelijke basis van het literaire verzet tegen de door het 
driemanschap van Caesar, Pompeius en Crassus gevestigde monarchie zag hij vooral in 
de “gebildete Mittelstand in den italischen Landstädten”, waarvan “die Munizipalen von 
Cremona und Verona, Marcus Furius Bibaculus […] und Quintus Valerius Catullus” de 
voornaamste representanten waren (RG. IV, 322). De vrijheid die deze Munizipalen 
verdedigden was de burgerlijke vrijheid die was verbonden met de uitbreiding van het 
burgerrecht en de municipale opbouw van de Romeinse staat sinds Sulla’s dictatuur.  

Dat Mommsen zo positief over Catullus oordeelde mag op het eerste gezicht 
verrassen, daar niet in de laatste plaats zijn held Caesar het slachtoffer van diens satires 
was. Hij poogt deze expliciete tegenstelling in zijn beoordeling op te heffen door 
enerzijds te wijzen op Caesars persoonlijk coulante houding tegenover de literaire 
oppositie – met name Catullus – en door anderzijds Caesars eigen literaire werk, dat hij 
evenzeer positief waardeerde, met Caesars vermeende, op een vrije staat gerichte 
politieke programma in verband te brengen: 
 

“Allein poetisch und schöpferisch ist nun einmal unbedingt und ausschließlich die 
Freiheit; sie, und sie allein, vermag es, noch in der elendesten Karikatur, noch mit ihrem 
letzten Atemzug frische Naturen zu begeistern. Alle tüchtigen Elemente der Literatur 
waren und blieben antimonarchisch, und wenn Caesar selbst sich auf dieses Gebiet 
wagen durfte ohne zu scheitern, so war der Grund doch nur, daß er selbst sogar jetzt noch 
den großartigen Traum eines freien Gemeinwesens im Sinne trug, den er freilich weder 
auf seine Gegner noch auf seine Anhänger zu übertragen vermochte.” (RG. IV, 323) 

 
Bij zijn latere bespreking van Caesars wetgeving met betrekking tot de Italische 
gemeenten is daarbij opvallend, dat Mommsen gelijkmatig wijst op de interne vrijheid 
die deze stedelijke gemeenschappen intern werd toegestaan en op “de strenge reiniging 
van de stedelijke collegia van alle onzedelijke elementen, terwijl van een politieke politie 
geen spoor te bekennen is”. Caesar wordt zodoende door Mommsen gepresenteerd als de 
hoeder van de burgerlijke vrijheid èn van de burgerlijke cultuur en moraal.181  

De hele oppositionele Italisch-municipale literatuur was, zoals Mommsen zelf ook 
benadrukt, sterk door Griekse voorbeelden beïnvloed. Dat gold voor de fabula togata en 
het werk van Cato Maior evenzeer als voor Lucilius en Catullus. De Latijnse literatuur 
was ondenkbaar zonder deze Griekse voorbeelden. Waar het Mommsen echter om gaat 
bij deze positief beoordeelde literatuur is dat het geen slaafse navolging van Griekse 
werken betrof, maar een zelfstandige adaptatie waarbij de gegeven vormen gebruikt 
werden om de Romeinse en Italische realiteit literair gestalte te geven. Zodoende traden 

                                                 
180 RG. III, 458 e.v. Vgl. de karakteristiek van Scipio Aemilianus: ibid. 91-93. 
181 RG. V, 205: “Als leitender Grundsatz in den beiden im Jahre 705 (49 v.C.) für das Cisalpinische 
Gallien, im Jahre 709 (45 v.C.) für Italien erlassenen Gemeindeordnungen […] erscheint teils die strenge 
Reinigung der städtischen Kollegien von allen unsittlichen Elementen, während von politischer Polizei 
darin keine Spur vorkommt, teils die möglichste Beschränkung des Zentralisierens und die möglichst freie 
Bewegung der Gemeinden, denen auch jetzt noch die Wahl der Beamten und eine wenngleich beschränkte 
Zivil- und Kriminalgerichtsbarkeit verblieb.” 
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een misplaatste, direct uit de hellenistische wereld overgenomen en vertaalde literatuur en 
een aantal op vrije adaptatie gebaseerde literaire genres naast elkaar op.182 Mommsen 
beschouwde het als de voornaamste verdienste van Cato’s Nationalpartei dat deze had 
ingezien dat zij het niet bij een eenzijdige oppositie tegen de invloed van de Griekse 
cultuur kon laten. Zij had de noodzaak begrepen een Latijnse literatuur te scheppen die 
geen kopie zou zijn van de Griekse, maar die “unter griechischer Befruchtung der 
italischen Nationalität gemäß entwickelt werden [sollte].” (RG. II, 467-68) De basis 
daarvoor zochten de grondleggers Naevius en Cato respectievelijk in het historische epos 
en in de prozageschiedschrijving. Geschiedschrijving was voor Mommsen betrokken op 
de nationale staat – zijn eigen Römische Geschichte is van die basisgedachte de 
uitwerking. En omdat in Rome en Italië een mythologische basis voor de literatuur 
ontbrak, zoals de Grieken die wel kenden, was het  voor de Romeinen verstandig terug te 
grijpen op dat wat zij wel hadden, namelijk een staat. Dit was een ‘nationale’ keuze: door 
de taal, de thematiek en door het gegeven dat deze keuze niet de bewuste keuze van een 
individu, maar de instinctieve keuze van ‘de tijd’ was.183 Zoals de nationale Italische staat 
het werk van de Romeinse en de Latijnse natie was geweest, zo gold dat ook voor de 
Latijnse literatuur. Mommsen laat bovendien niet na, op het burgerlijke karakter van 
Cato’s literaire productie te wijzen: ze was in eerste instantie bedoeld voor de familie; en 
dat diende opgevat te worden als een positieve keuze in een tijdperk waarin de 
burgerlijke familiewaarden in diskrediet begonnen te raken.184 
 

                                                 
182 Ook deze ontwikkeling wordt, in het geval van de ontwikkeling van de fabula togata in contrast met het 
Romeinse blijspel van Plautus en consorten, weer inzichtelijk gemaakt met een tendens uit de Duitse 
literatuurgeschiedenis: “Wie in der deutschen Komödie, die in ganz ähnlicher Weise von der französischen 
ausgegangen war wie die römische von der attischen, sehr bald die französische Lisette durch das 
Frauenzimmerchen Franziska abgelöst ward, so trat, wenn nicht mit gleicher poetischer Gewalt, doch in 
derselben Richtung und vielleicht mit ähnlichem Erfolg, in Rom neben das hellenisierende das latinische 
Nationallustspiel.” (RG. II, 436); vgl. ibid. 452 over de gelijktijdig ontstane Latijnse metrische kronieken 
van Naevius en Ennius en de eerste Griekstalige Romeinse geschiedschrijving van Fabius Pictor: “eben wie 
in der Zeit Friedrichs des Großen neben der vaterländischen Pastoren- und Professorenschriftstellerei eine 
aristokratische Literatur in französischer Sprache stand und die Gleim und Ramler deutsche Kriegslieder, 
die Könige und Feldherren französische Kriegsgeschichten verfaßten.” 
183 RG. II, 468:  “Mit einem genialen Instinkt, der weniger von der Einsicht der einzelnen als von dem 
Schwung der Epoche überhaupt zeugt, erkannte man, daß für Rom bei dem gänzlichen Mangel der 
poetischen Vorschöpfung der einzige Stoff zur Entwicklung eines eigenen geistigen Lebens in der 
Geschichte lag. Rom war, was Griechenland nicht war, ein Staat; und auf dieser gewaltigen Empfindung 
beruht sowohl der kühne Versuch, den Naevius machte, mittels der Geschichte zu einem römischen Epos 
und einem römischen Schauspiel zu gelangen, als auch die Schöpfung der lateinischen Prosa durch Cato.” 
Vgl. RG. V, 252: “Die römische Literatur ist niemals frisch und national gewesen; aber solange es ein 
römisches Volk gab, griffen seine Schriftsteller instiktmäßig nach lebendigen und volkstümlichen 
Mustern…” 
184 RG. II, 468: “Es ist dies Bestreben nur um so römischer und nur um so achtbarer, als er sein Publikum 
zunächst im Familienkreise erblickte und als er damit in seiner Zeit ziemlich alleinstand.” Vgl. voor de rol 
van het familie-ideaal in de burgerlijke cultuur: boven hoofdstuk IV,5. 
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12 Samenvatting 
 
In de inleiding van de Römische Geschichte schreef Mommsen dat hij de geschiedenis 
van Italië wilde vertellen, niet de geschiedenis van de stad Rome. De onderwerping van 
de verschillende Italische volken en hun samenvoeging in één staatsverband 
interpreteerde hij in de eerste band als de vorming van een Italische nationale staat. Deze 
constructie is door moderne commentatoren vaak geduid als een afspiegeling van 
Mommsens politieke ideaal van een Duitse eenwording onder leiding van Pruisen, 
waarbij Pruisen de rol van Rome op zich zou moeten nemen. Deze duiding is niet juist. 
Het liberale, ook door Mommsen aangehangen model van natiestaatvorming ging uit van 
een staatsvormingsproces binnen een reeds bestaande nationale gemeenschap in de zin 
van een historische, taalkundige en culturele eenheid, en van een hierop gebaseerd 
nationaal besef. De liberalen hoopten dat de eenwording door de steeds hechtere 
economische en culturele banden en de toenemende communicatie tussen de burgers op 
termijn zou leiden tot de vrijwillige aaneensluiting van de Duitse staten. De Zollverein als 
economische gemeenschap werd gezien als wegbereider van een dergelijke eenwording.  

Dit model ging in Mommsens interpretatie niet op voor het antieke Italië. Rome 
maakte deel uit van de Latijnse natie. Deze had zich afgescheiden van de overige 
stammen van de oorspronkelijke Italische natie, die op haar beurt een afsplitsing was van 
de oudere Indo-europese Graeco-Italische natie. Latium vormde een nationale eenheid in 
de zin van een afstammingsgemeenschap met een nationaal besef, een 
gemeenschappelijke taal en cultuur, en een politiek samenwerkingsverband in de vorm 
van de Latijnse Bond. Rome en de Latijnse Bond vormden samen een op etniciteit 
gebaseerde tolunie. De Italische staatkundige eenheid ontstond daarentegen door de 
militaire onderwerping van de overige in Italië woonachtige naties, waarbij met name de 
stamverwante Samnieten lange tijd hardnekkig weerstand boden om hun eigen nationale 
zelfstandigheid te kunnen behouden. Pas na de vorming van deze politieke eenheid 
ontwikkelde zich binnen het door Rome onderworpen Italië een nationaal-Italisch gevoel. 
Voorbereid werd dit door het contrast met en de gemeenschappelijke strijd tegen de 
Kelten, die door Mommsen tot de “nationale vijand” van de Italiërs worden gemaakt. 

Rome had zijn hegemoniale positie, eerst binnen Latium en vervolgens in Italië, te 
danken aan het feit dat het een eenheidsstaat was en zodoende tot een sterkere 
machtsontplooiing in staat zou zijn geweest dan bijvoorbeeld de Latijnse en de 
Samnitische Bonden. Deze constellatie wordt door Mommsen als een realpolitische 
natuurwet gepresenteerd die als verklaring voor het Romeinse succes moet dienen. De 
staatsrechtelijke vorm die Rome aan het verenigde Italië gaf was daarentegen, evenals de 
staatkundige organisatie van Rome zelf, een specifieke historische constructie. Romeins 
Italië was een militair bondgenootschap van intern autonome stadstaten. Het ontbrak dit 
staatswezen aan dat wat voor de liberaal Mommsen het hart van een nationale staat zou 
moeten zijn: een nationaal parlement. Ook op dit punt was het daarom in feite niet 
mogelijk Romes expansieve politiek aan Pruisen en Duitsland ten voorbeeld te stellen.  

De Italische nationale staat kwam echter niet tot volle wasdom. De zich 
uitbreidende Latijnse cultuur werd ondergraven door de invloed van de hellenistische 
beschaving. Deze hellenistische beschaving was vooral populair bij de aristocratie en de 
Pöbel in de hoofdstad. Daartegenover zag Mommsen een Latijns-Italische middenklasse, 
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waaruit schrijvers voortkwamen die zich cultureel weliswaar lieten inspireren door 
Griekse voorbeelden, maar deze een eigen nationaal-Latijnse vorm en inhoud gaven. Een 
werkelijke nationale, Latijns-Italische cultuur ontstond hierdoor echter niet.  

De toenemende invloed van de hellenistische cultuur was vooral ook een gevolg 
van de Romeinse expansie in het Griekse oosten. Hierdoor ontwikkelde zich een 
kosmopolitische hellenistische cultuur die paste bij het Romeinse wereldrijk. Mommsens 
interpretatie van deze ontwikkeling staat centraal in het volgende hoofdstuk.  
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VIII  Imperialisme en wereldrijk 
 
 
 
 
 
1 Inleiding 
 
Het Rome van de late republiek en de keizertijd was een ‘wereldrijk’. De Italische 
nationale staat had plaats moeten maken voor een absolute monarchie met een 
kosmopolitische Grieks-Latijnse cultuur. De vijfde band, uiteindelijk verschenen in 1885, 
dertig jaar na de eerste drie delen, was gewijd aan de beschrijving van de provincies van 
dit rijk. Een analyse van deze band wordt in hoofdstuk IX geboden.  

In tegenstelling tot wat vaak in de literatuur over Mommsen beweerd wordt, hangt 
deze band inhoudelijk nauw samen met de eerste drie delen. Om dat aannemelijk te 
maken zal ik in dit hoofdstuk eerst kort ingaan op de gangbare opvatting dat Mommsen 
de Romeinse expansie primair interpreteerde als het resultaat van een defensief 
imperialisme. Vervolgens komt uitgebreider een positievere beoordeling van deze 
expansie aan de orde, namelijk Mommsens duiding van het Romeins imperialisme als 
beschavingsoffensief. Deze duiding zal geanalyseerd worden als de uitwerking van een 
historiografisch model dat uit de Verlichting stamt, namelijk de gedachte dat de 
menselijke beschaving zich had ontwikkeld in een serie op elkaar volgende cultuurfasen. 
Dit model had een actuele betekenis voor de contemporaine imperialistische denkstijl, 
zoals deze ook bij gelijkgezinde liberale publicisten aan te treffen is. Daarbij gaat het niet 
alleen om de Europese overzeese expansie, zoals in Amerika, maar vooral ook om de 
zogenaamde Ostkolonisation van de Duitsers sinds de Middeleeuwen in Centraal- en 
Oost-Europa. Als voorbeeld van deze laatste visie zal ik kort ingaan op Treitschkes essay 
over ‘Das deutsche Ordensland Preußen’ en op Freytags Bilder aus der deutschen 
Vergangenheit en zijn roman Soll und Haben.  

Tenslotte heeft deze positieve duiding van de Romeinse expansie ook 
consequenties voor Mommsens interpretatie van de binnenlands-politieke geschiedenis 
van Rome. De partijstrijd van de late republiek mag volgens Mommsen dan wel vooral 
een strijd om de vestiging van de monarchie geweest zijn, een strijd die bovendien vooral 
omwille van persoonlijke ambities gevoerd werd, maar de ‘democraten’ Gaius Gracchus, 
Sertorius en Caesar hadden volgens hem wel degelijk een politiek programma gehad, een 
programma dat gebaseerd was juist op deze imperialistische denkstijl. 
 



 244 

 
2 Defensief imperialisme  
 
De nationale cultuur van Romeins Italië, die zich ontwikkelde sinds de politieke 
eenwording in de eerste helft van de derde eeuw, werd ondergraven door de invloed van 
de Grieks-hellenistische beschaving. Deze ontwikkeling, die door Mommsen ook 
expliciet met de ‘decadentie’ van de late republiek werd verbonden, werd vanuit dit 
nationaal-historische standpunt zonder meer negatief beoordeeld. De oorsprong van deze 
ontwikkeling zag hij in de groei van het Romeinse rijk buiten Italië. De incorporatie van 
buiten-Italische staten en regio’s had een vermenging van de oorspronkelijke bevolking 
met elementen van buiten – en dan met name van Griekse en Grieks-sprekende slaven – 
en zodoende een verwatering van de nationale cultuur tot gevolg. Bovendien had de 
organisatie van de bezette gebieden in provincies, bestuurd door vanuit Rome gezonden 
stadhouders, tot gevolg dat er staatsrechtelijk een nieuwe onderklasse van rechteloze 
onderdanen ontstond. Zodoende werd ook op politiek terrein de nationale staat, opgevat 
als een staatsburgerlijke gemeenschap, ondergraven. 

Nu was de vorming van een Italische eenheidsstaat volgens Mommsen de 
bewuste doelstelling van de senatoriale politiek in de midden-republiek geweest. Dat 
roept dan echter de vraag op, waarom de Romeinen deze expansie buiten de natuurlijke 
grenzen van Italië doorzetten. Mommsens antwoord daarop was de theorie van het 
‘defensieve imperialisme’, de theorie dat de Romeinen hun ‘wereldheerschappij’ niet 
bewust nagestreefd hadden:  
 

“Die Herrschaft über Italien haben die Römer errungen, weil sie sie erstrebt haben; die 
Hegemonie und die daraus entwickelte Herrschaft über das Mittelmeergebiet ist ihnen 
gewissermaßen ohne ihre Absicht durch die Verhältnisse zugeworfen worden.” (RG. II, 
186) 

 
De senaat liet zich in zijn buiten-Italische politiek primair leiden door zijn angst voor al 
te machtige buren. Het doel van de vele oorlogen was geweest naburige staten te 
verzwakken of uit te schakelen, niet de verovering van gebieden buiten Italië.1 Dat laatste 
was in de regel het onbedoelde gevolg geweest van deze oorlogen, niet de aanleiding. 
Met deze interpretatie volgde Mommsen een duiding die in de bronnen overheerst.2 De 
angst voor met name de Galliërs en de Karthagers was een belangrijk element in de 
Romeinse buitenlandse politiek. Polybios en Livius bijvoorbeeld verklaren Romeinse 

                                                 
1 RG. II, 142 (offensieven tijdens de Tweede Punische Oorlog), 185-86 (Spanje), 199 (Afrika), 208-9 
(Spanje), 224 (200 v.C.: “Nur die stumpfe Unbilligkeit kann es verkennen, daß Rom in dieser Zeit noch 
keineswegs nach der Herrschaft über die Mittelmeerstaaten griff, sondern nichts weiter begehrte, als in 
Afrika und in Griechenland ungefährliche Nachbarn zu haben…”), 273 (Griekenland in 190/189 v.C.), 307-
8 (de slag bij Pydna, 168 v.C.); III, 57 (Griekenland 146 v.C.). 
2 RG. II, 307-8: “Die Römer haben stets behauptet, daß sie nicht Eroberungspolitik trieben und stets die 
Angegriffenen gewesen seien; es ist dies doch etwas mehr als eine Redensart. Zu allen großen Kriegen mit 
Ausnahme des Krieges um Sizilien, zu dem Hannibalischen und dem Antiochischen nicht minder als zu 
denen mit Philippos und Perseus, sind sie in der Tat entweder durch einen unmittelbaren Angriff oder durch 
eine unerhörte Störung der bestehenden politischen Verhältnisse genötigt und daher auch in der Regel von 
ihrem Ausbruch überrascht worden.” 
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acties vaak in termen van angst.3 Cicero stelde in zijn De republica dat Rome zijn 
wereldrijk had verworven door de verdediging van zijn bondgenoten en hij 
rechtvaardigde de Romeinse expansie met het filosofische concept bellum iustum.4 En 
inderdaad was Rome zeer terughoudend met annexaties, vooral in het Griekse oosten.  

Met zijn duiding nam Mommsen afstand van de tot het midden van de 
negentiende eeuw overheersende negatieve beoordeling van de Romeinse expansie, zoals 
deze nog in Karl Peters kritiek op zijn werk tot uitdrukking komt.5 Hij is daarin gevolgd 
door de meerderheid van de historici, totdat in de jaren 1970, met name dankzij het werk 
van W.V. Harris, het agressieve karakter van de Romeinse buitenlandse politiek weer 
nadrukkelijk het beeld ging bepalen.  

De vraag is nu waarom Mommsen in tegenstelling tot vele van zijn voorgangers 
en collega’s bereid was de in de bronnen nadrukkelijk aanwezige Romeinse 
zelfrechtvaardiging te accepteren. Het antwoord ligt ongetwijfeld ten dele, zoals Jerzy 
Linderski heeft opgemerkt, in zijn interpretatie van de voorafgaande expansie in Italië als 
de basis voor de vorming van een nationale staat. Door de buiten-Italische expansie als 
defensief en niet gewild te presenteren, zou Mommsen de Romeinen hebben willen 
bevrijden van de verantwoordelijkheid, hun zo positief beoordeelde nationale werk in 
Italië zelf ongedaan te hebben gemaakt. Niet de Romeinen waren verantwoordelijk voor 
het proces van interne Zersetzung (RG. II, 408), maar hun buren.6  

Om deze theorie aannemelijk te maken interpreteerde Mommsen het Romeinse 
imperialisme als uitvloeisel van de structuur van de internationale politieke verhoudingen 
in de antieke wereld, die fundamenteel zou hebben afgeweken van de moderne 
negentiende-eeuwse Europese situatie: 
 

“Die römische Weltherrschaft beruht in ihrem letzten Grunde auf der staatlichen 
Entwicklung des Altertums überhaupt. Die alte Welt kannte das Gleichgewicht der 
Nationen nicht und deshalb war jede Nation, die sich im Innern geeinigt hatte, ihre 
Nachbarn entweder geradezu zu unterwerfen bestrebt, wie die hellenischen Staaten, oder 
doch unschädlich zu machen, wie Rom, was denn freilich schließlich auch auf die 
Unterwerfung hinauslief.”7  

 
De slag bij Pydna (168 v.C.) betekende in dit opzicht een cesuur in de Romeinse 
buitenlandse politiek. Tot dat moment zouden de Romeinen vertrouwd hebben op 
krachtige bondgenoten, volwaardige staten zoals het koninkrijk Pergamon en de 
handelsstad Rhodos, om de door hen vastgestelde ordening te handhaven. In 168 v.C. 

                                                 
3 Bellen, Metus; Rich, ‘Fear, greed and glory’, 63-64; Polybios 1.10.6; 2.23.7 en 31.7;  18.11.2 (Galliërs); 
Livius 8.29.1 en 38.1; 9.29.2, 38.9, 41.11 (Harris, War and imperialism, 176 noot 1). Vgl. voor Galliërs 
ook: Plutarchos, Marcellus, 3.2 (Isaac, Racism, 411). 
4 Harris, War and imperialism, 164-65 en 174. Het thema van de verdediging van bondgenoten speelt bij 
Mommsen een rol bij zijn duiding van de Tweede Macedonische Oorlog (RG. II, 225). 
5 Peter, Studien, hoofdstuk III, blz. 115-183. 
6 Linderski, ‘Concepts of defensive imperialism’, 136-37. 
7 RG. II, 308; Linderski, ‘Concepts of defensive imperialism’, 137. RG. II, 189 contrasteert Mommsen de 
antieke situatie met het “wenn auch durch wechselseitige Befehdung unterhaltene, doch im ganzen 
friedliche und freundliche Zusammenleben der verschiedenen Nationen, wie es das Ziel der neueren 
Völkerentwicklungen zu sein scheint…” Dit was overigens geen gelegenheidsargument: vgl. ‘Schweiz’, 
362. RG. II, 210 heeft Mommsen het daarentegen over het Gleichgewichtssystem dat in het hellenistische 
oosten zou hebben bestaan. 
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echter werd de Macedonische monarchie afgeschaft en het land opgedeeld in vier 
onmachtige republieken; Eumenes van Pergamon werd geschoffeerd en de bloei van 
Rhodos door de vestiging van de vrijhaven Delos gebroken. Weliswaar koos de senaat er 
ook nu nog voor geen gebieden te annexeren, maar door het onmachtig maken van de 
bondgenoten ontwikkelde de Romeinse hegemonie zich tot een daadwerkelijke 
overheersing en werden de bondgenoten langzamerhand onmachtige onderdanen. Het 
was naar Mommsens oordeel het beste geweest, wanneer de Romeinen er nu voor 
gekozen zouden hebben de consequenties uit hun overmacht te trekken en inderdaad tot 
annexatie over te gaan. Zij zouden dan in ieder geval aan de permanente onderlinge 
twisten en aan het wanbestuur in de Griekse wereld een einde hebben kunnen maken. De 
daarvoor noodzakelijke visie ontbrak echter bij de regerende senaat. Pas na een nieuwe 
opstand werden in 146 v.C. Macedonië en Griekenland definitief als Romeinse 
provincies ingericht, in 133 v.C. gevolgd door het koninkrijk Pergamon. De overige 
hellenistische staten bleven zelfstandig, maar waren totaal onmachtig, zodat zij voor een 
geordend staatkundig en economisch leven totaal afhankelijk waren van Rome.  

Bij problemen in deze regio liet de senaat het echter steeds weer afweten. Mede 
door deze politiek van non-interventie was het mogelijk dat in Azië zich in de vorm van 
het Parthenrijk een nieuwe machtige vijand ontwikkelde. De vloot werd verwaarloosd en 
raakte in verval, zodat het hele Middellandse-Zeegebied geteisterd werd door piraterij. 
Mommsens negatieve beoordeling van de senaatsoligarchie in het midden van de tweede 
eeuw strekte zich zodoende ook uit tot de buiten-Italische politiek van Rome. De 
noodzaak van een monarchaal bewind was in zijn ogen met name ook hier zichtbaar 
geworden. Het hele hoofdstuk over ‘de onderdanige gebieden tot aan de Gracchentijd’, 
waarmee hij zijn bespreking van de ‘Romeinse revolutie’ opende, is één grote aanklacht 
tegen de buitenlandse en militaire politiek van de regerende senaat. De grote expedities 
van Lucullus en Pompeius naar het oosten en van Caesar in Gallië worden daarentegen 
uitermate positief beoordeeld. Mommsen legde nadrukkelijk een direct verband tussen de 
onmacht die de senaat ten toon spreidde in de strijd tegen de piraten en Mithradates van 
Pontos en de vestiging van de monarchie. Deze kwam immers uiteindelijk tot stand 
dankzij de grote imperia van Pompeius en Caesar. 
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3 De erfenis van Alexander de Grote:  

Romes missie in het Griekse oosten 
 
Toch is dit defensieve element, dat in de recente literatuur over Mommsen zo sterk 
benadrukt wordt, niet het enige, noch het voornaamste element in Mommsens duiding 
van de Romeinse expansie buiten Italië. Even belangrijk was het Romeinse optreden als 
de beschermheer van de Grieken en van de Griekse beschaving. In Griekenland had zich 
in de klassieke periode een cultuur ontwikkeld die volgens het in de negentiende eeuw 
heersende neohumanistische paradigma – en niet alleen in Duitsland – de basis vormde 
van de moderne westerse beschaving.8 Deze stellingname was gebaseerd op de literatuur, 
de filosofie en de beeldende kunst van vooral het klassieke Athene. En deze culturele 
bloei werd op zijn beurt in verband gebracht met de ‘Griekse vrijheid’ en vooral met de 
strijd om die vrijheid tegen de Perzen. De slag bij Marathon was daarom, in de bekende 
formulering van John Stuart Mill, voor de Engelse geschiedenis belangrijker geweest dan 
de slag bij Hastings (1066).9 Ook voor Mommsen vormde de ontwikkeling van deze 
klassiek-Griekse cultuur het “prototype van de zuivere menselijke ontwikkeling” (RG. I, 
190). Herhaaldelijk verwijst hij naar positief gewaardeerde schrijvers en staatslieden als 
Aristophanes, Demosthenes en Perikles om de Romeinse geschiedenis te duiden.10 Ook 
voor hem vormden de uitingen van de ‘hoge cultuur’ – en dan met name de literatuur, die 
hem het meest na stond – hiervoor de basis: 
 

“Es ist die tiefste und herrlichste Wirkung der musischen Künste und vor allem der 
Poesie, daß sie die Schranken der bürgerlichen Gemeinden sprengen und aus den 
Stämmen ein Volk, aus den Völkern eine Welt erschaffen. Wie heutzutage in unserer und 
durch unsere Weltliteratur die Gegensätze der zivilisierten Nationen aufgehoben sind, so 
hat die griechische Dichtkunst das dürftige und egoistische Stammgefühl zum 
hellenischen Volksbewußtsein und dieses zum Humanismus umgewandelt.” (RG. I, 244) 

 
De Grieken van de derde en de tweede eeuw v.C. hadden de Romeinen nodig om hun 
vrijheid en hun cultuur te redden, die hun voorouders hadden opgebouwd. Reeds bij de 
verovering van het Zuid-Italische Rhegion in 270 v.C., dat bezet was door muitende 
Campaanse troepen, zag Mommsen in Rome de verdediger van “die allgemeine Sache 
der Hellenen gegen die Barbaren” (RG. I, 426). Deze inschatting keert ook steeds weer 
terug in Mommsens interpretatie van het Romeinse optreden in het Griekse oosten. De 
geschiedenis van de contacten tussen de Grieken en de Romeinen wordt door hem 
geïnterpreteerd als de basis van de geschiedenis van de antieke beschaving. En deze 
beschaving wordt gecontrasteerd met de culturen van de ‘barbaren’ en opgevat als de 

                                                 
8 Vgl. bijv. Christ, ‘Aspekte’, 22 e.v. 
9 ‘Grote’s History of Greece’ I, 273: “The true ancestors of the European nations (it has been well said) are 
not those from whose blood they are sprung, but those from whom they derive the richest portion of their 
inheritance. The battle of Marathon, even as an event in English history, is more important than the battle 
of Hastings. If the issue of that day had been different, the Britons and the Saxons might still have been 
wandering in the woods.” 
10 Aristophanes: RG. II, 304; III, 216; IV, 316 en 322; Demosthenes: RG. IV, 323; Perikles wordt vooral (in 
positieve zin) met Mommsens held Caesar in verband gebracht: bijv. RG. V, 130 en 142, maar vgl. ook VI, 
261. Marathon: RG. II, 211 en VI, 245 (hier ook verbonden met Thermopylae). 
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basis van de moderne westerse beschaving. Zo gingen naar Mommsens oordeel alle 
positieve invloeden die de Romeinen en de Italiërs van buiten ontvingen terug op de 
Grieken (zie boven hoofdstuk VII,3). Ook de militaire botsingen tussen de beide volken 
worden conform dit concept met de geschiedenis van het moderne westen verbonden, te 
beginnen met de komst van Pyrrhos van Epeiros naar Italië: 
 

“Mit ihm beginnen jene unmittelbaren Beziehungen zwischen Rom und Hellas, auf denen 
die ganze spätere Entfaltung der antiken Zivilisation und ein wesentlicher Teil der 
modernen beruht.” (RG. I, 401)   

 
Deze interpretatie wordt steeds met andere centrale concepten van de Römische 
Geschichte verbonden en zodoende gelegitimeerd. In de eerste plaats is dat de these van 
de stamverwantschap van Romeinen en Grieken. Zo benadrukt Mommsen dat aan de 
vooravond van de Tweede Macedonische Oorlog (200-197 v.C.) “die Römer den 
Griechen näher standen als jede andere Nation und wenig ferner als die hellenisierten 
Makedonier.” (RG. II, 225) Met deze constatering volgt Mommsen de contemporaine 
Romeinse propaganda11, maar zij past ook goed bij Mommsens constructie van een 
Graeco-Italische stamverwantschap die ten grondslag zou hebben gelegen aan Caesars 
universele monarchie. 

De tweede hoofdlijn in Mommsens positieve duiding van de Romeinse expansie 
is de gedachte dat Rome in economisch en bestuurlijk opzicht een stedelijke burgerlijk-
liberale cultuur vertegenwoordigde, hetgeen onder andere tot uitdrukking kwam in de 
onderdrukking van bandieten en piraten ten gunste van vrijhandel en verkeer (zie boven 
blz. 133-34). Het eerste directe ingrijpen van Rome in het overzeese Griekenland betrof 
de strijd tegen de Illyrische piraten in de Adriatische Zee. Hier trad Rome vooral op ten 
gunste van de Griekse handelssteden (RG. II, 74 e.v.). De handelssteden van het Griekse 
oosten waren dan ook, samen met het door een ‘burgerkoning’ geregeerde Pergamon, de 
voornaamste en trouwste bondgenoten van de Romeinen in deze regio. Mommsen 
oordeelde zeer positief over deze handelsstaten, omdat “hier in verhältnismäßiger Ruhe 
Bürgersinn und bürgerlicher Wohlstand heimisch [blieben], und es gediehen hier Kunst 
und Wissenschaft, ohne durch wüste Soldatenwirtschaft zertreten oder von der Hofluft 
korrumpiert zu werden.” (RG. II, 219) De bedreiging van deze bondgenoten door 
Philippos V van Macedonië was volgens Mommsen één van de legitieme redenen 
geweest om in 200 v.C. de Macedonische vorst de oorlog te verklaren. Hij verbond deze 
bovendien met een defensieve doelstelling en met de Romeinse pretentie “den 
schützenden Arm über alle Hellenen auszustrecken” – pretenties die naar Mommsens 
inschatting “keineswegs bloß Phrase” waren geweest (RG. II, 225).  

Om dezelfde reden ziet hij na de overwinning op Antiochos III in de Ionische en 
Aeolische steden in Klein-Azië “die natürlichen Träger der neuen römischen Obergewalt, 
die auch hier wesentlich auftrat als Schirmherr der stammverwandten Hellenen.” (RG. II, 
267) Ook in dit geval benadrukt Mommsen dat de Romeinen er geen belang bij hadden 
Klein-Azië in de eigen staat te incorporeren. Van een streven naar territoriale expansie 
was nog geenszins sprake. Maar juist dit politiek defensieve uitgangspunt bracht een 
militair offensieve politiek met zich mee tegen de Galaten. Het voor de geschiedenis van 
Romeins Italië zo wezenlijk geachte conflict met de Kelten krijgt hier een Aziatische 

                                                 
11 Williams, Beyond the Rubicon, 162 e.v. 
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pendant. Niet voor niets oordeelde Mommsen zeer positief over de burgerkoningen van 
Pergamon die hun koninkrijk gevormd hadden in de strijd tegen deze Kelten.12 Vele van 
de Klein-Aziatische steden betaalden echter tribuut aan de Galatische vorstendommen in 
het binnenland. Teneinde de Griekse steden werkelijk ‘vrij’ te maken was het nodig 
hieraan een einde te maken en zodoende was de expeditie van Manlius Vulso naar het 
binnenland van Klein-Azië noodzakelijk. Mommsen verbindt zo de verdediging van de 
Grieken met de Romeinse politiek van het defensief imperialisme.13 Deze politiek kreeg 
ook gestalte in de vergroting van het koninkrijk van de Attaliden, dat nu geacht werd 
zonder constante militaire steun van Rome eventuele expansieve plannen van zowel 
Macedonië als Syrië tegen te gaan.  

Nadat Macedonië een Romeinse provincie was geworden, “waren es die Römer, 
denen die Verteidigung der makedonischen Nord- und Ostgrenzen, das heißt der Grenze 
der hellenischen Zivilisation gegen die Barbaren, oblag.”14 Dat het oligarchische bewind 
zich onvoldoende van zijn taak kweet, was één van de vele verwijten die het van 
Mommsen kreeg. Een ander was het verval van de vloot en zodoende van de Romeinse 
Seepolizei, waardoor de Middellandse Zee een eeuw lang zwaar te lijden had onder de 
piraterij (RG. III, 71 e.v.). De senaat bleek niet in staat de verworven wereldheerschappij 
te handhaven en een burgerlijke, op de Grieks-Latijnse cultuur gebaseerde orde te 
vestigen. Dat was voorbehouden aan de monarchie.  
 
Het perspectief van Marathon: Mommsens tweeslachtige oordeel over 
Romes expansie in het Griekse oosten 
 
Sinds Alexander de Grote was de Griekse stedelijke cultuur en de daarop gebaseerde 
civilisatie diep in Azië doorgedrongen. Mommsen nam op dit punt Droysens positieve 
interpretatie van de hellenistische geschiedenis over.15 Hij verbond de positieve gevolgen 
van Alexanders politiek echter niet meer alleen specifiek met de hellenistische 
koninkrijken, maar nadrukkelijk ook met de Romeinen, en de rol van Alexander met die 
van Julius Caesar.16 Daarbij nam hij het in de Romeinse bronnen overheersende negatief 
gekleurde beeld van de contemporaine Grieken over.17 In het oosten waren de Grieken 

                                                 
12 RG. II, 268: “Wohl hatte die Bürgerschaft von Pergamon […] sich des unwürdigen Joches entledigt, und 
die schöne Nachblüte der hellenischen Kunst, welche kürzlich der Erde wieder entstiegen ist, ist erwachsen 
aus diesen letzten, von nationalem Bürgersinn getragenen hellenischen Kriegen.” 
13 RG. II, 268: “Wenn Roms Schirmherrschaft über die Hellenen auch in Asien mehr als ein Name sein 
sollte, so mußte dieser Tributpflichtigkeit ihrer neuen Klienten ein Ziel gesetzt werden; und da die 
römische Politik den Eigenbesitz und die damit verknüpfte stehende Besetzung des Landes zur Zeit in 
Asien noch viel mehr als auf der griechisch-makedonischen Halbinsel ablehnte, so blieb in der Tat nichts 
anderes übrig, als bis zu der Grenze, welche Roms Machtgebiet gesteckt werden sollte, auch Roms Waffen 
zu tragen…” De expeditie van Gn. Manlius Vulso was zodoende “in der Tat eine Pflicht der Klugheit wie 
der Ehre.” Volgens Polybios werd de campagne van Vulso door de Griekse steden in Klein-Azië begroet 
(Pol. 21.40.2; Williams, Beyond the Rubicon, 162). Vgl. RG. II, 241 over de weigering van Flamininus het 
koninkrijk Macedonië volledig te vernietigen: “was hieß das anders als den Wall hellenischer Bildung 
gegen Thraker und Kelten niederreißen?” (naar Polybios 18.37.8-9; vgl. ibid. 9.35.2-3). 
14 RG. III, 50; zo ook: ibid. 175-76. 
15 Vgl. voor Droysen: Demandt, ‘Politische Aspekte’, 3 e.v., en specifiek voor de betekenis die Droysen de 
kolonisatie van Azië door Alexander de Grote en zijn opvolgers toekende: Wagner, Entwicklung, 108. 
16 Bijv. RG. IV, 392 en ibid. V, 215 en 233. 
17 Negatief Grieken-beeld: Balsdon, Romans and aliens, 30 e.v.; Isaac, Racism, 381 e.v. 
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‘ontaard’ door de nauwe contacten met de oriënt, waardoor de Griekse cultuur haar 
positieve kracht zou hebben verloren. Bovendien waren de hier gevestigde staten niet of 
nauwelijk in staat zich te weren tegen aanvallen van hun ‘barbaarse’ buren. Ook de 
toestand in het eigenlijke Griekenland wordt door Mommsen zeer negatief beoordeeld. 
Het voornaamste punt van kritiek was daarbij het ontbreken van een Griekse nationale 
eenheid.18 De onderlinge verdeeldheid leidde niet alleen tot een zwakke verdediging 
tegen bedreigingen van buiten, zoals van de Kelten, maar vormde ook de basis voor het 
ingrijpen van de Romeinen in de Griekse wereld. Steeds weer namelijk betrokken de 
verschillende Griekse staten en statenbonden Rome bij het beslechten van hun onderlinge 
conflicten. En juist door deze politiek hadden zij de Romeinen bewogen zich niet alleen 
met de Griekse wereld te bemoeien maar deze uiteindelijk ook tegen wil en dank te 
annexeren.19  

Omgekeerd wordt het beeld steeds gunstig gekleurd, wanneer Mommsen een 
element van nationaal bewustzijn in de Griekse wereld meent te kunnen ontwaren. In dat 
opzicht is er een duidelijke parallel met zijn beoordeling van het Gallische verzet tegen 
de invasies van Caesar, hoewel Mommsen over deze Galliërs positiever gedacht lijkt te 
hebben dan over de Grieken van de tweede eeuw (zie boven blz. 215). Om te beginnen 
was dat het geval met Macedonië waar, in tegenstelling tot het eigenlijke Griekenland en 
de Griekse ‘oriënt’, aan de vooravond van de Tweede Macedonische Oorlog nog “der 
ungeschwächte Nationalsinn” bestond.20 Ook over de Achaeïsche Bond in deze periode 
oordeelde Mommsen positief, omdat dit de enige staatkundige macht was die deze oorlog 
“vom unparteiischen und national-hellenischen Gesichtspunkte” bezag (RG. II, 230). Dit 
kwam tot uitdrukking in zijn pogingen een coalitie van alle Griekse staten tegen Rome tot 
stand te brengen. Dat dit mislukte was de schuld van de Macedonische koning, Philippos 
V. Deze poogde de vrije steden en zeestaten in het Aegeïsche gebied te onderwerpen, met 
als gevolg dat deze zich met Rome verbonden. Mommsen, die zeer positief oordeelde 
over deze staten en hen een nationaal gevoel toedichtte, zag in deze politiek de oorzaak 
dat er geen nationaal-Griekse coalitie tegen de Romeinen ontstond.21 Pogingen van de 
Achaeïsche Bond tussen Rhodos en Philippos te bemiddelen mislukten. Op dat moment 
begrepen de Achaeërs, “was zu begreifen nicht schwer war, daß die hellenische Nation 
damit den Römern selber sich auslieferte…” Zij kozen daarom voor een “sittlich 
ehrenwerte” neutraliteit.22 Aan de vooravond van de Derde Macedonische Oorlog (171-

                                                 
18 Vgl. voor het negentiende-eeuwse idee dat het antieke Griekenland een natie zou hebben gevormd: 
Funke, ‘Das antike Griechenland’; Landfester, Humanismus, 134 e.v. 
19 Bijv. RG. II, 276: “Der von dem gelehrten Pöbel hellenischer und nachhellenischer Zeit bis zum Ekel 
wiederholte Vorwurf, daß die Römer bestrebt gewesen wären, inneren Zwist in Griechenland zu stiften, ist 
eine der tollsten Abgeschmacktheiten, welche politisierende Philologen nur je ausgesonnen haben. Nicht 
die Römer trugen den Hader nach Griechenland – wahrlich Eulen nach Athen – , sondern die Griechen ihre 
Zwistigkeiten nach Rom.” 
20 RG. II, 211; vgl. ibid. 284 over de situatie aan de vooravond van de Derde Macedonische Oorlog (171-
168 v.C.). 
21 Philippos’ politiek: RG. II, 220 e.v.; vgl. ibid. 229: “die griechischen Handelsstädte […] hätten unter 
anderen Umständen ohne Zweifel [!] das Ihrige getan, um den Römern das Ostmeer zu verschließen, aber 
Philippos’ grausame und vernichtende Eroberungspolitik hatte sie zu einem ungleichen Kampf gezwungen, 
in den sie ihrer Selbsterhaltung wegen alles anwenden mußten, die italische Großmacht zu verwickeln.” 
22 RG. II, 230 en 237; vgl. ibid. 217: “Im Peloponnes hatte der Achäische Bund die besten Elemente des 
eigentlichen Griechenlands zusammengefaßt zu einer auf Gesittung, Nationalsinn und friedliche 
Schlagfertigkeit gegründeten Eidgnossenschaft.” 
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168 v.C.) daarentegen was er wel sprake van een brede Grieks-Macedonische coalitie die 
zich richtte tegen de Romeinse ‘bevrijders’: 
 

“Daß alle national Gesinnten unter den asiatischen wie unter den europäischen Griechen 
jetzt im Herzen makedonisch waren, versteht sich von selbst; nicht wegen einzelner 
Ungerechtigkeiten der römischen Befreier, sondern weil die Herstellung der hellenischen 
Nationalität durch eine fremde den Widerspruch in sich selbst trug, und jetzt, wo es 
freilich zu spät war, jeder es begriff, daß die abscheulichste makedonische Regierung 
minder unheilvoll für Griechenland war als die aus den edelsten Absichten ehrenhafter 
Ausländer hervorgegangene freie Verfassung.” (RG. II, 286-87) 

 
Mommsens ambivalente houding ten opzichte van de Romeinse expansie in de eerste 
helft van de tweede eeuw komt voort uit de spanning die in zijn vertelling bestaat tussen 
de positief gewaardeerde nationale eenheid – zowel in Griekenland als in Italië, waar zij 
dankzij Rome staatkundig vorm had gekregen – en zijn kennis van het op de Grieks-
Latijnse cultuur berustende wereldrijk dat de basis vormde voor de culturele 
ontwikkeling van het moderne Europa, een ontwikkeling die tenslotte ook positief 
gewaardeerd werd. Deze ambiguïteit komt onder andere tot uitdrukking in Mommsens 
oordeel over Flamininus’ vrijheidsverklaring bij de Isthmische Spelen in 196 v.C.23 Over 
de intentie oordeelde hij zeer positief als zijnde oprecht. Realpolitisch bezien was de 
vrijheidsverklaring echter onverstandig, omdat de Grieken niet in staat waren de hen 
geschonken vrijheid te dragen. Steeds weer raakten zij in onderlinge conflicten verzeild, 
waarbij uiteindelijk de Romeinse legioenen door militair ingrijpen rust en orde moesten 
herstellen. Een consequente annexatiepolitiek had in Mommsens ogen veel 
bloedvergieten kunnen voorkomen: 
 

“Wenn ein Vorwurf die Römer trifft, so ist es der, daß sie alle und vor allem den 
Flamininus, der die wohlbegründeten Bedenken des Senats überwand, der Zauber des 
hellenischen Namens hinderte, die Erbärmlichkeit des damaligen griechischen 
Staatenwesens in ihrem ganzen Umfang zu erkennen, und daß sie all den Gemeinden, die 
mit ihren in sich und gegeneinander gärenden ohnmächtigen Antipathien weder zu 
handeln noch sich ruhig zu halten verstanden, ihr Treiben auch ferner gestatteten. Wie die 
Dinge einmal standen, war es vielmehr nötig, dieser ebenso kümmerlichen als 
schädlichen Freiheit durch eine an Ort und Stelle dauernd anwesende Übermacht ein- für 
allemal ein Ende zu machen; die schwächliche Gefühlspolitik war bei all ihrer 
scheinbaren Humanität weit grausamer, als die strengste Okkupation gewesen sein 
würde.”24  

 

                                                 
23 RG. II, 235 en 241 e.v. 
24 RG. II, 247. Typerend voor de realpolitische tendens van Mommsens duiding van de Romeinse expansie 
is zijn oordeel over Flamininus, bijv. RG. II, 235, waar hij stelt dat het voor Rome beter geweest was 
wanneer de leiding in de Tweede Macedonische Oorlog aan iemand was toegevallen “der die 
Erbärmlichkeit der hellenischen Staatsverfassungen nicht über literarischen und künstlerischen 
Reminiszenzen vergessen und der Hellas nach Verdienst behandelt, den Römern aber es erspart hätte, 
unausführbaren Idealen nachzustreben.” Vgl. Mommsens ambiguïteit in zijn beoordeling van de expeditie 
van Manlius Vulso tegen de Galaten; hoewel hij deze positief beoordeelt, vraagt hij zich hier ook weer af, 
of deze politiek voor Rome zelf wel zo positief was: “Ob das hellenische Gesamtpatronat für Rom das 
richtige war, kann gewiß in Zweifel gezogen werden…” (RG. II, 268). 
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Natuurlijk dienden de Grieken van de klassieke periode, de overwinnaars van de Perzen 
en de scheppers van de ‘klassieke’ kunst en literatuur, als de positieve achtergrond 
waartegen de Grieken van de vroege tweede eeuw beoordeeld en vooral veroordeeld 
werden. Dat gold met name voor de Atheners die aan het begin van de tweede eeuw reeds 
“volledig machteloos” waren, zodat “fast nur der Nimbus attischer Kunst und Poesie […] 
diese unwürdigen Nachfolger einer herrlichen Vorzeit unter einer Reihe von Kleinstädten 
gleichen Schlages hervor[hob].” (RG. II, 216) Omgekeerd leefde in de noordelijke 
Grieken, met name in Macedonië en onder de Aetoliërs “noch ein guter Teil der alten 
kernigen Nationalität, aus der die Marathonkämpfer hervorgegangen waren.” (RG. II, 
211) Dat deze positieve elementen niet overwogen had voornamelijk te maken met de 
politiek van Philippos V , die poogde de vrije Griekse steden en staten te onderwerpen. 
Het is dan ook geen toeval dat in de beschrijving van zijn buitenlandse politiek het harde 
algemene oordeel geveld wordt, “daß unter allen Würfelspielen keines verderblicher ist 
als die absolute Erbmonarchie.” (RG. II, 219)  
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4 Een imperialistische denkstijl  
 
Ondanks zijn ambiguïteit tegenover de Romeinse expansie in het oosten oordeelde 
Mommsen uiteindelijk positief over de resultaten van deze militaire expansie. Om dit 
positieve oordeel te kunnen verklaren, is het nodig in te gaan op de plaats die de 
Europese expansie innam in de nationaal-liberale denkstijl, ook in het Duitsland van de 
jaren 1850. Edward Said heeft gewezen op de imperialistische “structures of attitude and 
reference” die een centrale, hoewel niet altijd even zichtbare rol zouden hebben gespeeld 
in de Europese cultuur. Daarbij gaat het niet om de officiële en pseudo-officiële 
imperialistische ideologieën, maar om een Europese culturele identiteit die in de loop van 
de Europese koloniale geschiedenis vorm  had gekregen door het creëren van een 
tegenstelling tussen superieure Europeanen en tot onderwerping veroordeelde niet-
Europeanen. De burgerlijk-economische cultuur in het “metropolitaanse” Europa 
profiteerde van de arbeid en uitbuiting van de “periferie”, en deze imperialistische basis 
speelde in Europese cultuuruitingen als de roman en de geschiedschrijving een expliciet 
structurerende of impliciet refererentiële, maar ook daarmee betekenis genererende rol.25  
 Said laat in zijn analyse van Jane Austens Mansfield Park overtuigend zien dat 
hier sprake is van een in het romanplot weliswaar niet direct op de voorgrond tredende, 
maar door geografische aanduidingen en verwijzingen wel degelijk aanwezige 
representatie van de vroeg-negentiende-eeuwse koloniale relaties.26 Iets dergelijks geldt 
ook voor Freytags Soll und Haben. In deze roman, waarin de Duitse burgerij als de kern 
van staat en natie verheerlijkt wordt, staat de handelsfirma Schröter centraal. Hier gaat  
de hoofdpersoon Anton Wohlfart in de leer en hier wordt hij vennoot en erfgenaam. De 
economische basis van de firma wordt gevormd door de handel in koloniale waren. Het 
hele internationale netwerk van koloniën en handelsverbindingen komt zodoende in de 
voorraadkamers van de handelsfirma samen, die er op haar beurt voor zorgt dat de 
producten bij de Europese klanten komen: 
 

“Fast alle Länder der Erde, alle Racen der Menschengeschlechts hatten gearbeitet und 
eingesammelt, um Nützliches und Werthvolles vor den Augen unseres Helden [Anton] 
zusammenzuthürmen. Der schwimmende Palast der ostindischen Compagnie, die 
fliegende amerikanische Brigg, die alterthümliche Arche der Niederländer hatten die 
Erde umkreist, starkrippige Walfischfänger hatten ihre Nasen an den Eisbergen des Süd- 
und Nordpols gerieben, schwarze Dampfschiffe, bunte chinesische Dschonken, leichte 
malaiische Kähne mit einem Bambus als Mast, alle hatten ihre Flügel gerührt und mit 
Sturm und Wellen gekämpft, um dies Gewölbe zu füllen. Diese Bastmatten hatte eine 
Hindufrau geflochten, jene Kiste war von einem fleißigen Chinesen mit roth und 
schwarzen Hieroglyphen bemalt worden, dort das Rohrgeflecht hatte ein Neger aus 
Congo im Dienst des virginischen Pflanzers über den Ballen geschnürt; dieser Stamm 
Farbeholz war an dem Sande herabgerollt, den die Wellen des mexikanischen 
Meerbusens angeworfen haben, jener viereckige Block von Zebra- oder Jacarandaholz 
hatte in dem sumpfigen Urwald Brasiliens gestanden, und Affen und bunte Papageien 
waren über seine Blätter gehüpft.”27 

                                                 
25 Said, Culture and imperialism, 52-53 en passim. 
26 Ibid. 84 e.v. 
27 SuH. I, 68-69; vgl. ook ibid. 58. 
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De burgerlijke wereld van het moderne Europa is in deze poëtische visie gebouwd op het 
wereldomspannende Europese koloniale en handelssysteem. Daarmee is ook een 
hiërarchische structuur in de bestaande internationale verhoudingen gegeven. Europa 
vormt de top van het systeem, dat ook vanuit Europa vormgegeven en geleid wordt en 
uiteindelijk de Europese burgerij ten dienste staat. Deze hiërarchie wordt gepresenteerd 
als de afspiegeling van de culturele superioriteit van Europa, die gebaseerd zou zijn op de 
burgerlijke cultuur en mentaliteit. De verschillende aspecten van de relatie van het 
moderne Europa met de koloniale wereld komen in de loop van de roman terloops ter 
sprake, waarbij ze met de romanhandeling verweven worden.  

Zo probeert Anton zijn beide zo zeer verschillende vrienden Fink, met zijn afkeer 
van boeken en zijn grote praktische ervaring, en Bernhard, de ziekelijke romantische 
geleerde, kennis te laten maken door het gesprek op de Noord-Amerikaanse indianen te 
brengen.28 Fink vertelt van zijn koloniale avonturen, maar wordt daarbij door de 
aandachtig luisterende Bernhard op een detail bekritiseerd, wat hij kan doen omdat hij de 
talen van de indianen bestudeerd heeft. De door Bernhard beoefende filologie als de 
wetenschappelijke studie der talen kan beschouwd worden als de academische variant 
van het kolonialisme. Dat wordt evident, wanneer Fink deze activiteit als “unnütze 
Mühe” afdoet: “Es wird dort drüben schnell aufgeräumt; bevor Sie eine Sprache erlernen, 
ist der Stamm ausgerottet, der sie sprach.” Bernhard reageert niet met afschuw op deze 
mededeling, maar komt met de door Freytag zelf herhaaldelijk gebruikte rechtvaardiging 
van de filologie, namelijk dat zij gericht is op de kennis van de “Seelen der Völker” en 
zodoende bijdraagt aan de versterking van de op de filologie gebaseerde Europese 
identiteiten (en met name natuurlijk de Duitse).29 De filologie als kernwetenschap van het 
burgerlijke Europa verzamelt alle voor Europa zinvol geachte kennis, zoals de handel alle 
mogelijke koloniale waren in Europa samenbrengt, voor zover zij de burgerlijke cultuur 
tot nut zijn.  

Ook de Europese beschavingsmissie, waarmee het kolonialisme gelegitimeerd 
werd, heeft een duidelijke functie binnen de zo geduide relatie tussen het Europese 
centrum en de koloniale periferie. In de roman wordt deze tot uitdrukking gebracht door 
Baumann, na Schröter en Fink degene in de firma met wie Anton de meest directe en 
vriendschappelijke omgang heeft. Baumann koestert reeds lang de wens buiten Europa 
als missionaris werkzaam te worden. Aan het eind van de roman neemt hij definitief 
afscheid van de firma. De redenen die hij voor zijn uiteindelijke stap geeft brengt het 
burgerlijke beschavingsmodel, dat in de roman gepropageerd wordt, in direct verband 
met de koloniale economie waarmee dit model onlosmakelijk verbonden is: 
 

“‘Ich gestehe, daß ich eine Vorliebe für Afrika habe. Es sind dort einige Könige,’ – er 
nannte schwer auszusprechende Namen – ‘die ich nicht für ganz schlecht halte. Dort muß 
mit der Bekehrung etwas zu machen sein. Noch ist bei ihnen eine elende Wirthschaft. 
Den heidnischen Sklavenhandel hoffe ich ihnen abzuwöhnen [sic]. Sie können ihre Leute 
zu Hause brauchen, um Zuckerrohr zu pflanzen und Reis zu bauen. In ein paar Jahren 

                                                 
28 SuH. I, 281-82; de volgende citaten op blz. 282. 
29 Vgl. bijv. Freytags recensie van: Rudolf Haym, Wilhelm von Humboldt. Lebensbild und Charakteristik 
(1856); oorspronkelijk in de Grenzboten, herdrukt in idem, Vermischte Aufsätze II, 179-99. 
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schicke ich Ihnen [Schröter] über London die ersten Proben von unserm 
Plantagenbau.’”30 

 
Een vergelijkbaar verband tussen de superieur geachte Europese burgerlijke maatschappij 
en cultuur en de Europese expansie is ook in Mommsens Römische Geschichte 
nadrukkelijk aanwezig. Herhaaldelijk wordt de door Mommsen positief beoordeelde 
Romeinse expansie, met name in het westen, in verband gebracht met de Europese 
kolonisatie. Het duidelijkst is dit het geval in zijn verdediging van Caesars verovering 
van Gallië. Deze veroveringspolitiek wordt met het contemporaine Europese 
kolonialisme op één lijn gesteld en als de uitwerking van een natuurwet als 
onvermijdelijk gepresenteerd. Het door Rochau als Realpolitik omschreven principe van 
het primaat van de macht in de politiek krijgt zodoende een kolonialistische pendant:  
 

“Kraft des Gesetzes, daß das zum Staat entwickelte Volk die politisch unmündigen, das 
zivilisierte die geistig unmündigen Nachbarn in sich auflöst – kraft dieses Gesetzes, das 
so allgemeingültig und so sehr Naturgesetz ist wie das Gesetz der Schwere, war die 
italische Nation, die einzige des Altertums, welche die höhere politische Entwicklung 
und die höhere Zivilisation, wenn auch letztere nur in unvollkommener und äußerlicher 
Weise, miteinander zu verbinden vermocht hat, befugt, die zum Untergang reifen 
griechischen Staaten des Ostens sich untertan zu machen und die Völkerschaften 
niedrigerer Kulturgrade im Westen, Libyer, Iberer, Kelten, Germanen, durch ihre 
Ansiedler zu verdrängen – eben wie England mit gleichem Recht in Asien eine 
ebenbürtige, aber politisch impotente Zivilisation sich unterworfen, in Amerika und 
Australien ausgedehnte barbarische Landschaften mit dem Stempel seiner Nationalität 
bezeichnet und geadelt hat und noch fortwährend bezeichnet und adelt.”31 

 
De analogie tussen de antieke en de contemporaine kolonisatie komt nog een aantal keren 
terug.32 Dat is op het eerste gezicht opmerkelijk, omdat de Duitse staten in de jaren 1850 
nog geen koloniale politiek voerden en Mommsen na 1870 zeker geen voorstander was 
van de koloniale politiek van het Duitse Rijk.33 Maar hoewel dus geenszins aanhanger 
van een (pseudo)officiële imperialistische ideologie, kan er in zijn geval zeker gesproken 
worden van een imperialistische “structure of attitude and reference”. Daarbij is te 
bedenken dat in Duitsland reeds voor 1870 een levendige publicistische discussie 

                                                 
30 SuH. II, 357-58. Opmerkelijk is dat Freytag de Europese rol in de slavenhandel hier volledig negeert; vgl. 
ook de bagatellisering in het citaat SuH. I, 68-69, boven blz. 253: “ein Neger aus Congo im Dienst des 
virginischen Pflanzers” etc. Kontje, German orientalisms, 206-7. 
31 RG. IV, 214. 
32 RG. IV, 292: “Diese Erweiterung des geschichtlichen Horizonts durch Caesars Züge jenseits der Alpen 
war ein weltgeschichtliches Ereignis, so gut wie die Erkundung Amerikas durch europäische Scharen.” 
Vgl. II, 12 (Fenicische kolonisatie in Zuid-Spanje en Noord-Afrika); II, 72 (Keltisch Noord-Italië na de 
Eerste Punische Oorlog); IV, 219 (provincie Gallia Narbonensis); vgl. ook I, 281; II, 269; III, 70. RG. I, 
141 is het de archaïsche Griekse kolonisatie in Italië die met de moderne Europese kolonisatie van Noord-
Amerika wordt vergeleken. Een afwijkende analogie die hier vermelding verdient (III, 183): de 
volksverhuizing van de Kimbren in de late tweede eeuw v.C. was “nicht unvergleichbar den 
Emigrantenmassen, die in unseren Zeiten ähnlich belastet und ähnlich gemischt und nicht viel minder ins 
Blaue hinein übers Meer fahren…” Hier gaat het echter niet om kolonisatie, maar om een veel directere 
parallel met een ook in Duitsland bekend en in de literatuur veelvuldig gethematiseerd maatschappelijk 
fenomeen. 
33 Rebenich, Mommsen und Harnack, 502 e.v. 
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gevoerd werd over de noodzaak en de mogelijkheid voor Duitsland een eigen koloniaal-
imperialistische politiek te voeren.34 De discussie over emigratie en kolonisatie was 
vooral in de jaren 1840 bijzonder levendig en vond in 1848 een eerste hoogtepunt in de 
Paulskirche.35 Voorstanders van een Duitse koloniale politiek waren in deze periode niet 
in de laatste plaats te vinden in liberale kring. De achtergrond van dit debat wordt, 
behalve door nationaal- en machtspolitieke overwegingen, gevormd door de emigratie, 
met name naar Amerika. De gedachte dat een eigen koloniaal rijk de oplossing kon 
vormen voor het probleem van de verpaupering was wijdverbreid. Ook de noodzaak de 
niet-westerse wereld te civiliseren speelde in het Duitse debat een rol.36 Tenslotte komt in 
de hiervoor geciteerde analogieën de bewondering tot uitdrukking die Mommsen zoals 
zovele Duitse liberalen voor Groot-Britannië koesterde.37 Dat hem met name het Britse 
kolonialisme voor ogen stond is nog duidelijker in de verschillende malen gebruikte 
analogie tussen de Romeinse verovering van Gallië en de Britse overheersing van 
Ierland, die nadrukkelijk goedgeheten en realpolitisch gelegitimeerd wordt: 
 

“In dem gewaltigen Wirbel der Weltgeschichte, der alle nicht gleich dem Stahl harten 
und gleich dem Stahl geschmeidigen Völker unerbittlich zermalmt, konnte eine solche 
Nation [de Gallische] auf die Länge sich nicht behaupten; billig erlitten die Kelten des 
Festlandes dasselbe Schicksal von den Römern, das ihre Stammgenossen auf der irischen 
Insel bis in unsere Tage hinein von den Sachsen erleiden: das Schicksal, als Gärungsstoff 
künftiger Entwicklung aufzugehen in eine staatlich überlegene Nationalität.”38 

 
Deze mission civilisatrice, die zo vaak als rechtvaardigingsgrond voor het Europese 
imperialisme gebruikt is, is nadrukkelijk aanwezig in Mommsens Römische Geschichte. 
Dat is voor band vijf, waarin de provincies van het Romeinse rijk behandeld worden, in 
het recente debat over de aard en oorzaken van de romanisering van de westelijke 
provincies ook reeds onderwerp van onderzoek en kritiek geweest.39 Voordat hierop 
nader ingegaan kan worden, is het echter nodig kort aandacht te besteden aan het 
achterliggende historiografische model van de Verlichting. 
 
Het historiografische model van de Verlichting  
 
De West-Europese elite zag haar cultuur in ieder geval sinds de achttiende eeuw als het 
hoogtepunt van de historische ontwikkeling. De niet-westerse volken stonden, zoals 
Friedrich Schiller het in zijn inaugurele rede van 1789 uitdrukte, op verschillende 

                                                 
34 Fenske, ‘Imperialistische Tendenzen’; idem, ‘Ungeduldige Zuschauer’, m.n. 97 e.v. 
35 Fenske, ‘Imperialistische Tendenzen’, 344 e.v. en 377 e.v; idem, ‘Ungeduldige Zuschauer’, 94 e.v.; 
Smith, Ideological origins, 21 e.v.; vgl. voor de historische achtergrond – de emigratie uit de Duitse staten 
in samenhang met bevolkingsgroei en verpaupering: Wehler, Gesellschaftsgeschichte II, 17-18 en 286; III, 
10-11. 
36 Fenske, ‘Imperialistische Tendenzen’, 364 e.v. en 382. 
37 Voigt, ‘Auseinandersetzung’, 65-66; Wickert, Mommsen IV, 125 e.v.; Rebenich, Mommsen und 
Harnack, 499-500; idem, Mommsen, 182. De bijdragen over Mommsens houding ten opzichte van Groot-
Britannië stellen Mommsens kritiek op de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika centraal, maar benadrukken 
terecht diens overwegend positieve waardering. 
38 RG. IV, 290; vgl. ‘Schweiz’, 370 (citaat onder blz. 262); RG. IV, 230 (citaat onder blz. 263 noot 57). 
39 Freeman, ‘Mommsen to Haverfield’; Hingley, Roman officers, 113-14; voor de eerdere banden van de 
Römische Geschichte kort aangeduid door Linderski, ‘Defensive imperialism’, 138. 



 257 

culturele niveaus om het moderne Europa, “wie Kinder verschiednen Alters um einen 
Erwachsenen herum stehen, und durch ihr Beispiel ihm in Erinnerung bringen, was er 
selbst vormals gewesen, und wovon er ausgegangen ist.”40 Zij toonden de 
ontwikkelingsfases die Europa in de loop van zijn ontwikkeling had doorgemaakt en 
boden zodoende de geschiedvorser de mogelijkheid deze ontwikkeling vanaf haar 
vroegste fase te reconstrueren. Schiller drukte met zijn metafoor de gangbare opvatting 
uit die het merendeel van de Verlichtingsdenkers zich van de ontwikkeling van de 
menselijke beschaving gemaakt had. De bekendste variant van deze opvatting was het op 
economische criteria – de modes of subsistence – gebaseerde ontwikkelingsmodel van de 
Schotse Verlichting, dat met allerlei variaties bij geleerden als Adam Smith en Edward 
Gibbon te vinden is. Volgens dit model van de historische ontwikkeling werd de laagste 
trede ingenomen door jagers en verzamelaars. Daarop volgden dan de (al dan niet semi-) 
nomadische herders en de zich in vaste nederzettingen vestigende akkerbouwers. De 
eigenlijke beschaving echter werd geassocieerd met de opkomst van de steden en een hier 
geconcentreerde economie die voornamelijk gebaseerd was op de handel.41 

In vergelijking met deze Europese beschaving konden de overige culturen 
waarmee de Europeanen in aanraking waren gekomen worden beschouwd als culturen 
die in hun ontwikkeling ‘achtergebleven’ waren. Het hoogtepunt van de historische 
ontwikkeling was de op handel en nijverheid gebaseerde stedelijke beschaving van West-
Europa. Deze theorie van de historische ontwikkeling had echter ook duidelijke politieke 
consequenties. Voor de op handel gebaseerde Europese beschaving werden overzeese 
koloniën vaak als noodzakelijk gezien en daarom werd een imperialistische politiek 
gepropageerd.42 Bovendien werd hiermee de idee verbonden van de white man’s burden, 
de vermeende taak van de geciviliseerde Europeaan de overige mensheid in deze vaart 
der volkeren op te stoten. Deze civilisatorische gedachte vormde één van de 
rechtvaardigingen van het Europese kolonialisme in de achttiende en negentiende eeuw. 
En omgekeerd vormde het relatieve gemak waarmee de niet-westerse wereld 
gedomineerd en onderworpen werd de bevestiging, zo niet de basis, van het Europese 
superioriteitsgevoel.  

De gedachte dat de moderne Europese beschaving zich in een reeks 
civilisatorische fases had ontwikkeld vond ook haar weg in de Altertumswissenschaft. 
Reeds de door Mommsen vereerde Gibbon, wiens opvattingen stevig verankerd waren in 
de Schotse Verlichting, gebruikte haar om de relaties tussen het Romeinse rijk en de 
‘barbaarse’ volken te duiden.43 Op paradigmatische wijze wordt de historiografische visie 
van de Verlichting tot uitdrukking gebracht in een vroeg geschreven tekst die als 
uitweiding bij het achtendertigste hoofdstuk, aan het eind van de derde band van de 
Decline and Fall of the Roman Empire is toegevoegd.44 Gibbon heeft hier de relatie 
tussen het Romeinse rijk en de ‘barbaarse’ volken in verbinding gebracht met de situatie 

                                                 
40 Friedrich Schiller, Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? In: idem, Werke 
und Briefe. VI, Otto Dann ed. (Deutscher Klassiker Verlag; Frankfurt/Main 2000) 411-31, aldaar blz. 417. 
41 Nippel, Griechen, Barbaren und ‘Wilde’, 56-78; Pocock, Narratives, 315 e.v.; vgl. bijv. ook Schiller, 
Universalgeschichte, 422-23. 
42 In Duitsland bijv. door de historicus Heeren: Fenske, ‘Ungeduldige Zuschauer’, 92; koloniën spelen een 
belangrijke rol in zijn geschiedschrijving, zowel over de antieke als over de moderne wereld: Becker-
Schaum, Heeren. 
43 Pocock, ‘Gibbon and the shepherds’. 
44 Voor het volgende: Nippel, ‘Gibbons “philosophische Geschichte”’, 220-21. 
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in zijn eigen tijd. De burgerlijke deugden waarop Romes macht gebouwd was waren ten 
onder gegaan aan de militaire professionalisering en aan het despotisme van de regering. 
Hierdoor was uiteindelijk ook de kracht van het Romeinse leger ondergraven, zodat het 
rijk aan de barbaren ten prooi viel. In zijn eigen tijd echter was naar Gibbons mening een 
vergelijkbare ontwikkeling ondenkbaar. Enerzijds maakte het Europese machtsevenwicht 
een met het Romeinse rijk vergelijkbare universele tirannie onmogelijk. Anderzijds was 
door de ontwikkeling van de Europese wetenschap de militaire overmacht van de 
Europeanen in de wereld onaantastbaar geworden. In het civilisatieproces waren 
zodoende de commerciële, de staatkundige en de technologische ontwikkelingen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

In de negentiende eeuw was het in de Verlichting ontwikkelde model van de 
civilisatorische ontwikkeling expliciet en impliciet nadrukkelijk aanwezig in de 
geschiedschrijving. Dat geldt ook voor Mommsens Römische Geschichte, waarin het één 
van de structurerende emplotments vormt.45 Dat is evident in zijn analyse van de 
verschillende maatschappelijke stadia die de Indo-europeanen hadden doorgemaakt en 
die herkenbaar zouden zijn aan het vocabulaire dat de verschillende Indo-europese talen 
gemeenschappelijk hadden. Zo wezen de gelijke of nauw verwante woorden die het 
Sanskriet, het Grieks en het Latijn kenden voor tamme dieren er op dat het Indo-europese 
“oervolk” reeds een herdersleven gekend had voordat de verschillende volken zich van 
elkaar hadden afgescheiden.46 Van landbouw daarentegen kon in deze fase nog niet of 
nauwelijks sprake zijn geweest. De Graeco-Italische beschaving daarentegen, die zich 
van de Indiërs had afgescheiden maar voorafgaande aan het uiteengaan van Grieken en 
Italiërs, was een samenleving van akkerbouwers geweest (RG. I, 34 e.v.). De overgang 
naar deze fase van de beschaving was cruciaal geweest voor de nationale en staatkundige 
ontwikkeling, omdat de akkerbouw door Mommsen beschouwd werd als de economische 
basis van de verdere stedelijke en staatkundige ontwikkeling die het uitgangspunt van de 
moderne cultuur vormde: 
 

“Sicher aber ist der Ackerbau für die graecoitalische, wie ja für alle anderen Nationen 
auch, der Keim und der Kern des Volks- und Privatlebens geworden und als solcher im 
Volksbewußtsein geblieben. […] Eine der ältesten italischen Stammsagen legt dem 
König Italus […] die Überführung des Volkes vom Hirtenleben zum Ackerbau bei und 
knüpft sinnig die ursprüngliche italische Gesetzgebung daran... Es gehört zum 
sagenwidrigen Charakter der sogenannten römischen Ursprungssage, daß darin ein 
städtegründendes Hirten- und Jägervolk auftritt: Sage und Glaube, Gesetze und Sitten 
knüpfen bei den Italikern wie bei den Hellenen durchgängig an den Ackerbau an.”47 

                                                 
45 Kort aangeduid maar niet uitgewerkt door Hingley, Roman officers, 145. 
46 RG. I, 31. Mommsen knoopte hieraan meteen het Europese superioriteitsgevoel vast: “Also schon in 
dieser fernsten Epoche hatte der Stamm, auf dem von den Tagen Homers bis auf unsere Zeit die geistige 
Entwicklung der Menschheit beruht, den niedrigsten Kulturgrad der Zivilisation, die Jäger- und 
Fischerepoche, überschritten und war zu einer wenigstens relativen Stetigkeit der Wohnsitze gelangt.” 
47 RG. I, 36-37; vgl. ook ibid. I, 196: “Der Feldbau blieb der Grundpfeiler aller italischen Gemeinden, der 
sabellischen und der etruskischen nicht minder als der latinischen; eigentliche Hirtenstämme hat es in 
Italien in geschichtlicher Zeit nicht gegeben, obwohl natürlich die Stämme überall, je nach der Art der 
Örtlichkeit in geringerem oder stärkerem Maße, neben dem Ackerbau die Weidewirtschaft betrieben. […] 
Daß namentlich in Rom […] nicht bloß der Schwerpunkt des Staates ursprünglich in der Bauernschaft lag, 
sondern auch dahin gearbeitet ward, die Gesamtheit der Ansässigen immer festzuhalten als den Kern der 
Gemeinde, zeigt am klarsten die Servianische Reform.” 
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De strikte scheiding tussen de cultuurdragende samenleving van akkerbouwers en die van 
de nomadische herdersvolken krijgt dan in het vervolg van Mommsens Römische 
Geschichte een tamelijk statisch karakter.48 De op akkerbouw gebaseerde stedelijke 
cultuur van de antiek-Griekse en Romeinse wereld wordt herhaaldelijk gecontrasteerd 
met de cultuur van de ‘barbaarse’ nomadische volken aan de grenzen. De mogelijkheid 
van een verdere ontwikkeling van deze volken wordt afhankelijk gemaakt van de 
natuurlijke omstandigheden waaronder zij leven èn van de impact die de Griekse of 
Romeinse beschaving op hen had uitgeoefend. Heel duidelijk is dat in Mommsens 
beschrijving van het Arabisch schiereiland in de keizertijd: 
 

“Das eigentliche Steppenland (Hamâd) […] bis zum Euphrat ist nie von den Römern in 
Besitz genommen worden und aller Kultur unfähig; nur die schweifenden 
Wüstenstämme, wie heute zum Beispiel die Aneze, durchziehen dasselbe, um ihre Rosse 
und ihre Kamele im Winter am Euphrat, im Sommer in den Gebirgen südlich von Bostra 
zu weiden und oft mehrmals im Jahre die Trift zu wechseln. Schon auf einem höheren 
Grade der Kultur stehen westwärts der Steppe die seßhaften Hirtenstämme, die 
namentlich Schafzucht in großer Ausdehnung betreiben. Aber auch für den Ackerbau ist 
in diesen Strecken vielfach Raum.” (RG. VII, 173-74) 

 
Het historiografische model van de Verlichting is herkenbaar in de karakteristiek van de 
verschillende regio’s van het Arabisch schiereiland op basis van de heersende modes of 
subsistence. Daarbij wordt de desbetreffende informatie, zoals ook geschiedschrijvers als 
Gibbon en Heeren deden, aangevuld door actuele ‘etnologische’ informatie uit 
contemporaine reisverslagen. Daarmee wordt tegelijkertijd echter ook het statische 
karakter van deze culturen kenbaar gemaakt.49 De natuurlijke omstandigheden zorgden 
èn zorgen er voor dat zij “aller Kultur unfähig” waren èn zijn. Nadat Mommsen 
vervolgens – ook weer met een verwijzing naar “een goede kenner” van de regio – 
ingegaan is op voor de landbouw alleszins gunstige regio’s in Syrië, komt hij terug op de 
grote onvruchtbare en slechts door herders en rovers bevolkte gebieden. Hier zet hij niet 
alleen de op landbouw gebaseerde sedentaire beschaving af tegen deze civilisatorische 
randgroepen, maar verbindt haar ook met de vorming van een krachtige staatsmacht die 
de op landbouw, handel en nijverheid gebaseerde beschaving tegen deze randgroepen zou 
moeten verdedigen. In het geval van Romeins Arabië leidt dit dan bij hem tot een 
expliciet op kolonisatie en imperialisme gebaseerde beschavingsmissie: 
 

“Diese Naturbeschaffenheit hat regelmäßig die Landschaft den Hirten und den Räubern 
überliefert. Die notwendige Unstetigkeit eines großen Teils der Bevölkerung führt zu 
ewigen Fehden namentlich um die Weideplätze und zu stetigen Überfällen derjenigen 
Gegenden, die sich für feste Ansiedlung eignen; mehr noch als anderswo bedarf es hier 
der Bildung solcher staatlicher Gewalten, die imstande sind, in weiterem Umfange Ruhe 
und Frieden zu schaffen, und für diese fehlt in der Bevölkerung die rechte Unterlage. Es 

                                                 
48 Dit past in de vanaf de achttiende eeuw in de Duitse geschiedschrijving gangbare tegenstelling tussen 
Kultur- en Naturvölker: Zimmerman, Anthropology, 38-44. Kulturvölker waren ‘historisch’ in de beide 
betekenissen die Mommsen het begrip geeft: politiek en staatkundig (bijv. RG. II, 299 en III, 49) en 
civilisatorisch (RG. I, 30).  
49 Voor een vergelijkbare constatering m.b.t. Gibbons etnografische excursen: Nippel, Griechen, Barbaren 
und ‘Wilde’, 73 e.v. 
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gibt in der weiten Welt kaum eine Landschaft, wo gleich wie in dieser die Zivilisation 
nicht aus sich selbst erwachsen, sondern allein durch übermächtige Eroberung von außen 
her ins Leben gerufen werden kann. Wenn Militärstationen die schweifenden Stämme der 
Wüste eindämmen und diejenigen innerhalb der Kulturgrenze zum friedlichen 
Hirtenleben zwingen, wenn in die kulturfähigen Gegenden Kolonisten geführt und die 
Wasser der Berge von Menschenhand in die Ebene geleitet werden, so, aber auch nur so, 
gedeiht hier fröhliches und reichliches Leben.” (RG. VII, 174-75) 

 
De rechtvaardiging van het Romeins imperialisme: het vroege Rome 
 
De hiervoor geciteerde beschrijving van Romeins Arabië stamt uit de vijfde band van de 
Römische Geschichte. Maar het hierin naar voren komende historiografische 
duidingsmodel is ook in de eerdere banden expliciet aanwezig. Reeds het overwicht dat 
Rome in de koningstijd in Latium had verworven wordt door Mommsen in dit kader 
geïnterpreteerd. In tegenstelling tot de overige Latijnse steden was Rome, zij het niet 
uitsluitend, een handelsstad en op die basis berustte zijn kracht als burgerlijke 
gemeenschap – burgerlijk niet alleen in staatsrechtelijke maar ook, en hiervan niet te 
scheiden, alleszins in maatschappelijke en economische zin. De vraag hoe Rome ondanks 
slechte agrarische omstandigheden zijn vooraanstaande positie in Latium had verworven, 
beantwoordt Mommsen met een verwijzing naar de voor handel en militaire verdediging 
gunstige ligging van de stad: Rome was van oudsher de Latijnse grenshandelspost aan de 
Tiber.50 Het gevolg van die startpositie was geweest dat Rome zich eerder dan de overige 
Latijnse gemeenschappen tot een daadwerkelijke stad ontwikkeld had, met een burgerij 
die niet meer alleen van de landbouw maar ook van de handel leefde. Dat betekende niet 
dat Rome uitsluitend een handelsstad was geweest; de economische basis was steeds de 
agrarische sector gebleven. Mommsen redeneert hier vanuit het liberaal-historische 
evolutionaire model in de traditie van de Verlichting en de antieke antropologie waarbij 
de stedelijke (mede op handel gebaseerde) samenleving als het positief gewaardeerde 
hoogtepunt van de moderne maatschappelijke ontwikkeling opgevat wordt. En het was de 
rol die de handel en de daarop gebaseerde stedelijke ontwikkeling van begin af aan in de 
Romeinse geschiedenis hadden gespeeld die de bijzondere positie van Rome in Latium 
mogelijk had gemaakt: 
 

“Wer die Römer und ihre Geschichte kennt, der weiß es, daß das Eigentümliche ihrer 
öffentlichen und Privattätigkeit auf ihrem städtischen und kaufmännischen Wesen ruht, 
und daß ihr Gegensatz gegen die übrigen Latiner und überhaupt die Italiker vor allem der 
Gegensatz ist des Bürgers gegen den Bauer. Zwar ist Rom keine Kaufstadt wie Korinth 
oder Karthago; denn Latium ist eine wesentlich ackerbauende Landschaft und Rom 
zunächst und vor allem eine latinische Stadt gewesen und geblieben. Aber was Rom 
auszeichnet vor der Menge der übrigen latinischen Städte, muß allerdings zurückgeführt 
werden auf seine Handelsstellung und auf den dadurch bedingten Geist seiner 
Bürgerschaft. Wenn Rom das Emporium der latinischen Landschaften war, so ist es 
begreiflich, daß hier neben und über der latinischen Feldwirtschaft sich ein städtisches 
Leben kräftig und rasch entwickelte und damit der Grund zu seiner Sonderstellung gelegt 
ward.”51   

                                                 
50 RG. I, 62: “das latinische Grenzemporium am Tiber”. Vgl. voor Romes hegemonie in Latium boven 
hoofdstuk VII,5. 
51 RG. I, 62-63. 
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De stedelijke beschaving wordt door Mommsen met het liberale streven naar een sterke 
staatsmacht verbonden. Nadrukkelijk wordt het militaire en politieke overwicht van 
Rome in Latium verklaard uit het stedelijke karakter van Rome.52 Dit stedelijke karakter 
was er namelijk verantwoordelijk voor dat Rome, in tegenstelling tot de overige Latijnse 
Gauen en de Latijnse Bond, een eenheidsstaat was (zie boven hoofdstuk VII,5).  

Een sterke staatsmacht vormde echter ook een culturele waarde op zich, mits zij 
een maatschappelijk en staatsrechtelijk burgerlijke onderbouw kende die op zijn beurt als 
verklaring voor de vorming van deze staatsmacht diende. In dit model spelen oorlogen als 
fenomeen van de beschaving een centrale rol. Oorlogen werden gevoerd door staten, 
maar bevorderden tegelijkertijd het proces van staatsvorming. Zij worden zodoende door 
Mommsen streng gescheiden van gewapende vetes en van roof- en plundertochten die 
slechts een verwoestend karakter hadden. Deze tegenstelling wordt in de openingsalinea 
van zijn hoofdstuk over ‘Roms Hegemonie in Latium’ verbonden met het 
cultuurfasenmodel. De oorlog wordt hier gepresenteerd als karakteristiek voor een hogere 
fase in de cultuurhistorische volksontwikkeling:  
 

“An Fehden unter sich und mit den Nachbarn wird es der tapfere und leidenschaftliche 
Stamm der Italiker niemals haben fehlen lassen; mit dem Aufblühen des Landes und der 
steigenden Kultur muß die Fehde allmählich in den Krieg, der Raub in die Eroberung 
übergegangen sein und politische Mächte angefangen haben, sich zu gestalten.” (RG. I, 
111) 

 
De vorming van een staatsburgerlijke gemeenschap was gebaseerd op 
gemeenschappelijke oorlogsvoering. Deze voor de antieke polis cruciale gedachte wordt 
door Mommsen zonder meer geaccepteerd. De zo gevormde staatsmacht wordt gezien als 
de garantie voor de vestiging en handhaving van een beschaving door deze tegen interne 
en externe bedreigingen te beschermen en door expansie te verbreiden. Deze expansie op 
haar beurt wordt weer verbonden met het ideaal van een burgerlijke maatschappij die 
gevormd wordt door economisch zelfstandige burgers, levend van hun eigen productieve 
Arbeit. De economische basis van deze arbeid en de hierop gebaseerde expansie was en 
bleef ondanks het belang dat Mommsen de handel toekende toch steeds de landbouw. En 
daar waar verovering werd omgezet in zelfstandige landbouwbedrijven, door de vestiging 
van arme Romeinse plebejers als kolonisten in veroverd gebied, werd de expansie zelf 
Arbeit: 
 

“Viele Völker haben gesiegt und erobert wie die Römer; aber keines hat gleich dem 
römischen den erkämpften Boden also im Schweiße seines Angesichts sich zu eigen 
gemacht und was die Lanze gewonnen hatte, mit der Pflugschar zum zweitenmal 
erworben. Was der Krieg gewinnt, kann der Krieg wieder entreißen, aber nicht also die 
Eroberung, die der Pflüger macht; wenn die Römer viele Schlachten verloren, aber kaum 

                                                 
52 Vgl. bijv. RG. I, 62: “Wohl aber knüpft sich an diese Wahrnehmung über Roms Emporienstellung in 
Latium eine andere Beobachtung an. Wo uns die Geschichte zu dämmern beginnt, steht Rom dem 
latinischen Gemeindebund als einheitlich geschlossene Stadt gegenüber. Die latinische Sitte, in offenen 
Dörfern zu wohnen und die gemeinschaftliche Burg nur zu Festen und Versammlungen oder im Notfall zu 
benutzen, ist höchst wahrscheinlich im römischen Gau weit früher beschränkt worden als irgendwo sonst in 
Latium.” 
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je bei dem Frieden römischen Boden abgetreten haben, so verdanken sie dies dem zähen 
Festhalten der Bauern an ihrem Acker und Eigen. In der Beherrschung der Erde liegt die 
Kraft des Mannes und des Staates; die Größe Roms ist gebaut auf die ausgedehnteste und 
unmittelbarste Herrschaft der Bürger über den Boden und auf die geschlossene Einheit 
dieser also festgegründeten Bauernschaft.” (RG. I, 197)  

 
De rechtvaardiging van het Romeins imperialisme: Italië en de Kelten 
 
Deze relatie tussen beschaving en staat komt tot uitdrukking in Mommsens beschrijving 
van de Kelten en hun relatie tot Rome. Ik ben in een eerder hoofdstuk (IV,4) ingegaan op 
de karakteristiek van de Kelten in Mommsens essay over ‘Zwitserland in de Romeinse 
tijd’. De Kelten, zo had Mommsen hier geoordeeld, waren weliswaar dappere krijgers, 
maar zij hadden niet de sittliche Energie een krachtige burgerlijke (nationale) staat te 
vormen. In vergelijkbare termen wordt deze karakteristiek herhaald in de Römische 
Geschichte.53 Nadrukkelijk wordt een relatie gelegd met het nomadische herdersleven dat 
de Kelten voerden.54 Deze nomadische levensvorm wordt ook verbonden met het 
militaire wezen van de Kelten: zij waren huurlingen (Reisläufer en Landsknechte) of 
simpelweg rovers en bandieten die slechts vochten omwille van het vechten en omwille 
van de buit. Het gevolg was dat zij weliswaar veroverden, maar dat “nergens een grote 
staat, nergens een eigen cultuur door hen geschapen is.” (RG. I, 340)  Omgekeerd was 
imperialisme, zoals het Romeinse en het Britse, gerechtvaardigd wanneer het gepaard 
ging met een civiliserende rol van de veroveraar: 
 

“Sie [de Kelten] haben wohl Tempel zerschlagen und Städte verbrannt: Rom und Delphi, 
Byzanz und Pergamon haben vor ihnen gezittert; aber von jenem thörichten Gallier an, 
der das eroberte Rom aus lauter lieber langer Weile wieder fahren liess, bis hinab auf 
Paddy, der seinen Kartoffelacker so flach wie möglich umwühlt und über die 
Improvements des Sachsen den Zorn der heiligen Jungfrau herabruft, haben sie sich 
unfähig erwiesen ein Regiment bürgerlicher Ehrbarkeit, Sicherheit und Wehrhaftigkeit zu 
begründen und im besten Fall es nicht weiter gebracht als zur Gründung eines 
Soldatenstaates…”55 

 
De Kelten waren rovers en plunderaars; zij werden volgens Mommsen gekenmerkt door 
“ihre mindere sittliche Begabung oder, was dasselbe ist, ihre mindere Kulturfähigkeit”.56 
Met behulp van de constructie van een ahistorisch Keltisch nationaal karakter breidde hij 

                                                 
53 RG. I, 339-40. 
54 RG. I, 339: “Es fehlt ihr [de Keltische natie] bei manchen tüchtigen und noch mehr glänzenden 
Eigenschaften die tiefe sittliche und staatliche Anlage, auf welche alles Gute und Große in der 
menschlichen Entwicklung sich gründet. Es galt, sagt Cicero, als schimpflich für den freien Kelten, das 
Feld mit eigenen Händen zu bestellen. Dem Ackerbau zogen sie das Hirtenleben vor und trieben selbst in 
den fruchtbaren Poebenen vorzugsweise die Schweinezucht, von dem Fleisch ihrer Herden sich nährend 
und in den Eichenwäldern mit ihnen Tag und Nacht verweilend. Die Anhänglichkeit an die eigene Scholle, 
wie sie den Italikern und den Germanen eigen ist, fehlt bei den Kelten…” Zelfs daar, waar Mommsen 
akkerbouw niet kan ontkennen, zoals in Gallia transalpina, zou de veeteelt een belangrijkere rol hebben 
gespeeld (RG. IV, 222-223). 
55 ‘Schweiz’, 370-71; in vergelijkbare bewoordingen de karakteristiek van de “Keltische natie”: RG. IV, 
290-91. 
56 RG. IV, 234; vgl. ‘Schweiz’, 369: “Zu den vorzugsweise begabten unter den überhaupt culturfähigen 
Völkern gehören die Kelten nicht.” 
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deze karakteristiek uit tot de moderne Kelten, de Ieren. De kolonisatie van Ierland door 
de Britten – de Saksen, zoals hij in analogie met de Ierse Kelten formuleert – wordt 
zodoende gelegitimeerd door nadrukkelijk op dit Keltische gebrek aan Kulturfähigkeit te 
wijzen. Dit was zichtbaar in het Ierse onvermogen zelfstandig een succesvolle landbouw 
te ontwikkelen en in het conservatieve, zich tegen productieve hervormingen werende 
katholieke bijgeloof.57 Hierin komt opnieuw de achterliggende contemporaine 
imperialistische ideologie tot uitdrukking, volgens welke een geciviliseerde krachtige 
staat het recht en zelfs de plicht zou hebben minder ontwikkelde volken te onderwerpen 
en te civiliseren. Nadrukkelijk wordt het primitieve karakter van de Keltische cultuur 
benadrukt en als rechtvaardiging voor het Romeinse imperialisme opgevoerd. Het 
herders- en roversbestaan van de Noord-Italische Kelten in de vruchtbare Povlakte is 
voor Mommsen één van de rechtvaardigingsgronden voor de Romeinse verovering van 
dit gebied.58 De ‘Keltische natie’ die Caesar aan de overzijde van de Alpen aantrof was 
weliswaar in verschillende opzichten geciviliseerder dan de eerder door de Romeinen 
onderworpen Noord-Italische Kelten, maar zij was op het moment van Caesars campagne 
reeds over haar hoogtepunt heen.59 Het voornaamste criterium wordt echter gevormd 
door het ontbreken van sittliche Tiefe, van het vermogen een machtige nationale staat te 
vormen. Reeds in het Verlichtingsdenken was het idee aanwezig dat de moderne op een 
burgerlijke economie en maatschappij gebaseerde staat superieur was ten opzichte van 
minder ontwikkelde volken en staten. De moderne Europese staat had zodoende het recht 
minder ontwikkelde staten en naties te veroveren en te beschaven.  
 

                                                 
57 Deze nadrukkelijke verwijzing naar Brits Ierland komt ook in de Römische Geschichte terug: RG. IV, 
290 (cit. boven blz. 256), waar de Kelten eveneens met de Saksen gecontrasteerd worden. Vgl. ook  RG. 
IV, 230, waar Mommsen de Gallische door druïden gereguleerde religie mede gekenmerkt acht door een 
“gläubigen Gemeinde, die an peinlicher Frömmigkeit und an blindem Gehorsam gegen ihre Priester den 
heutigen Iren nichts nachgegeben zu haben scheint.” De Gallische religie wordt hier ook met de katholieke 
kerk vergeleken: “Man war nicht fern von einem Kirchenstaat mit Papst und Konzilien, mit Immunitäten, 
Interdikten und geistlichen Gerichten; nur daß dieser Kirchenstaat nicht, wie der der Neuzeit, von den 
Nationen abstrahierte, sondern vielmehr vor allen Dingen national [Gallisch] war.” Voor Mommsens 
opvattingen in dezen is zijn kritiek op Gladstones Home-rule-politiek typerend (1889; Wickert, Mommsen 
IV, 128). 
58 RG. II, 78; cit. boven blz. 215. 
59 RG. IV, 220-234, aldaar 233: “Allem Anschein nach hatte die keltische Nation, als Caesar ihr 
gegenübertrat, das Maximum der ihr beschiedenen Kultur bereits erreicht und war schon wieder im 
Sinken.” 
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Landbouw en kolonisatie  
 
Mommsen benadrukte de rol van de handel in de vroege staatsvorming van de stad 
Rome. Desondanks wees hij terecht met evenveel nadruk op de centrale betekenis die de 
landbouw in de Romeinse economie speelde. Bovendien gaf hij de landbouwsector een 
belangrijke rol in de Romeinse expansie door kolonisatie, zeker in de verovering van 
Italië. De analogieën met de moderne kolonisatie in met name Amerika en Ierland wijzen 
er bovendien op dat het hier gaat om een als actueel ervaren situatie. Recentelijk is 
bovendien gesuggereerd, dat Mommsens interpretatie van de Romeinse expansie, met 
haar sterke nadruk op de rol van de landbouw, geïnspireerd is door de geschiedenis van 
Pruisen.60 Mommsen legt dit verband zelf echter nergens. Toch is het alleszins 
waarschijnlijk dat Mommsen het interpretatieve kader van de Römische Geschichte 
bewust of onbewust naar de gangbare nationaal-liberale duiding van de Pruisische 
geschiedenis gevormd heeft. Om dit aannemelijk te maken is het nodig hier kort in te 
gaan op de visie van de nationaal-liberalen in de Nachmärz op de geschiedenis van de 
Duitse expansie in Oost- en Centraal-Europa. Het werk van Gustav Freytag en Heinrich 
von Treitschke kan hiervoor als kenmerkend gelden. 

De kolonisatie van het vooral door Slaven bewoonde Oost-Europa vanaf de 
Middeleeuwen was een centraal thema in de Duitse geschiedschrijving. Zij werd door de 
Borussische geschiedschrijvers verbonden met de nagestreefde rol van Pruisen in het 
Duitse eenwordingsproces; en tegelijkertijd werd op deze basis Duits-Oostenrijk een 
beschavingsmissie in Centraal-Europa toegeschreven en daarmee van de te vormen 
Duitse nationale staat uitgesloten. Het bekendste voorbeeld is Treitschkes essay over 
‘Das deutsche Ordensland Preußen’. Treitschke verdedigt hierin de vestiging van Duitse 
handelaren en boeren, en de genocidiale praktijken waarmee deze vestiging gepaard ging, 
nadrukkelijk in protoracistische en realpolitische termen. De burgerlijke aspecten van de 
verovering worden ook door hem nadrukkelijk als een zedelijke vooruitgang in de 
menselijke geschiedenis gepresenteerd en in dat verband met de Europese expansie in 
Amerika vergeleken. Bovendien is er bij Treitschke sprake van een staatkundig overwicht 
van de Duitsers dat nadrukkelijk met hun superieure civilisatie verbonden wordt. 
Uiteindelijk legt hij een direct verband met de ‘Duitse missie’ van de Hohenzollern.61  
 

                                                 
60 Kelley, Fortunes, 127, met een verwijzing naar RG. I, 197 (cit. boven blz. 262) : “the analogy with 
Prussia was obvious…” 
61 Preußische Jahrbücher 10 (1862) 95-151; vgl. bijv. 110: “Also hat unser Volk auf enger Stätte jene 
beiden Hauptrichtungen kolonialer Politik vorgebildet, welche später Briten und Spanier in den ungeheuren 
Räumen America’s mit ähnlichen Erfolgen durchführten. Bei dem unseligen Zusammenprallen tödtlich 
verfeindeter Racen ist die blutige Wildheit eines raschen Vernichtungskrieges menschlicher, minder 
empörend als jene falsche Milde der Trägheit, welche die Unterworfenen im Zustande der Thierheit 
zurückhält, die Sieger entweder im Herzen verhärtet oder sie hinabdrückt zu der Stumpfheit der Besiegten. 
Ein Verschmelzen der Eindringlinge und der Urbewohner war in Preußen unmöglich, wo weder das Klima 
des Landes noch die Cultur der Bewohner dem Deutschen irgend eine Lockung bot, vielmehr die 
Unfähigkeit des Volkes zu nationalem Staatsleben, sogar den Slaven gegenüber, klar am Tage lag.” Vgl. 
ibid. 147 over de zestiende eeuw: “Das übrige Land jedoch empfand schwer die klägliche politische 
Unfähigkeit der Polen. Untergraben wurden die Grundlagen reinerer Menschensitte, die deutscher Fleiß 
gelegt…” Hohenzollern: ibid. 111 en 149-50. Vgl. over Treitschkes essay: Wippermann, Ordensstaat, 154 
e.v. 



 265 

Ook in Freytags populaire Bilder aus der deutschen Vergangenheit wordt de positief 
beoordeelde middeleeuwse Ostkolonisation in klein-Duitse zin met de opkomst en de 
Duitse missie van de Hohenzollern verbonden. In dezelfde context wordt zij dan ook in 
Soll und Haben gesteld.62 In beide gevallen wordt het Duitse imperialisme verdedigd met 
een beroep op de hogere, burgerlijke cultuur van de Duitsers die tot uitdrukking kwam in 
de landbouw en in de steden.63 Het stedelijke leven was niet alleen economisch nauw 
verbonden met het platteland, maar ook met de handel en met een burgerlijk 
zelfbewustzijn dat primair tot uitdrukking kwam in een stedelijk zelfbestuur.64 Bovendien 
was dit stedelijke leven met zijn handel ook weer nauw verbonden met een positief 
geïnterpreteerd imperialisme. Het hoofdstuk dat Freytag in de Bilder aan de Hanze wijdt 
volgt niet alleen op de beide hoofdstukken over de kolonisatie van Silezië en Pruisen, 
maar wordt in de hoofdstuktitel ook nadrukkelijk hiermee verbonden: ‘Besiedlung des 
Ostens. Vom Bord der Hanse’.65 Freytag wijst weliswaar expliciet op de “harte und 
abschließende Selbstsucht” van de middeleeuwse koopman, maar benadrukt vervolgens 
de positieve kant van diens werk:  
 

“Und doch hat diese harte und abschließende Selbstsucht des Kaufmanns die europäische 
Völkerfamilie des Mittelalters zuerst aus Isolirung und Barbarei herausgehoben, er hat, 
wo er hinkam, überall höhere Cultur verbreitet, er hat die Räuber der Landstraße und die 
Räuber der See bekämpft, er hat das Beute- und Strandrecht im Binnenlande und an den 
Küsten durch Krieg und Verträge vernichtet, hat blühende Städte geschaffen an ödem 
Strande und auf unwirthlicher Haide, hat das Christenthum und die Bildung seiner Zeit 
mit den Bedürfnissen, die er aufregte und befriedigte, in ferne Länder getragen, er hat 
zuerst die Völker der Erde zu einer großen Einheit verbunden, und er, der so gefügig 
gegen starke Uebermacht und so unduldsam gegen seine deutschen Nebenbuhler war, hat 
die Ehre seiner Nation, die Ueberlegenheit deutschen Wesens, ja sogar den Umfang und 
die Grenzen des Reichs bewacht und erweitert in einer Zeit, in welcher Kaiser, Fürsten 
und Ritterschaft nicht im Stande waren nach großer Politik zu handeln.”66 

 

                                                 
62 Bilder II/1, 161; SuH. II, 156-57; de continuïteitsthese is sterker bij Freytag dan bij Treitschke: 
Wippermann, Ordensstaat, 169. 
63 Vgl. bijv. Bilder II/1, 159-60 over de kolonisatie van Silezië: de Duitse kolonisten “bewahrten trotz der 
wilden Grausamkeit, mit der sie ihre Beutezüge ausführten, die höhere Cultur. Die Weltsprache jener Zeit: 
das Latein, der Glaube des gekreuzigten Christus, alle Wissenschaft, Verkehrsrecht und Kriegsführung, 
Kunst und Handwerk mußten aus deutschem Land zu den Slaven kommen.” [Freytag], ‘Sociale 
Trauerspiele in der preußischen Provinz Schlesien’, Grenzboten 8 (1849/I) 81-89, aldaar blz. 81: “Als ein 
deutsches Vorland gegen den slavischen Osten hatte es nach seiner Germanisirung das Glück, daß 
deutscher Fleiß und deutsche Cultur mit doppelter Energie sich geltend machten.” 
64 Bilder II/1, 167: in de Poolse steden van Silezië “war nicht zu finden eine freie Bürgerschaft, ein 
geordnetes Gemeinwesen, welches fest in sich selbst steht […] und nichts war von dem zu finden, was 
sonst einer deutschen Stadtgemeinde ziemt, daß sie ihre Bürger tüchtig, wohlhabend und stark mache und 
dadurch eine Heimat werde für umsichtige Thatkraft und Reichthum, für Sitte, Gelehrsamkeit und Künste.”  
65 Bilder II/1, hoofdstuk 7, blz. 233-76; vgl. de titels van de hoofdstukken 5 (‘Besiedlung des Ostens. 
Schlesien’) en 6 (‘Besiedlung des Ostens. Aus den Grenzkriegen im Ordensland Preußen’). Een 
vergelijkbare verbinding van steden en landbouw in een burgerlijke en imperialistische context is te vinden 
in Treitschke, ‘Ordensland’: rol burgerlijke Gesittung m.n. 101; steden en landbouw m.n. 123 e.v. De 
Hanze speelde een belangrijke rol in het imperialistische discours in Duitsland in het midden van de 
negentiende eeuw: Fenske, ‘Ungeduldige Zuschauer’, 88. 
66 Bilder II/1, 233-34. 
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Ook in zijn roman Soll und Haben, die voor een belangrijk deel in de vooral door Polen 
bewoonde Pruisische provincie Posen speelt, worden de Duitse landbouw en de Duitse 
steden met hun nadrukkelijk ‘burgerlijke’ arbeidsethos verbonden met de kolonisatie van 
het Poolse oosten. Handel en landbouw worden ook hier als de pijlers van de Duitse 
expansie in Polen gepresenteerd.67  

Na de mislukte zelfmoordpoging van de baron en nadat het Silezische landgoed 
verloren is gegaan, trekt de familie Von Rothsattel zich met Anton als bedrijfsleider terug 
op een vervallen landgoed dat de familie nog in Posen bezat. De omgeving en haar 
Poolse cultuur worden als desolaat geschilderd, het verlaten en vervallen adellijke slot als 
“angelegt für einen wilden asiatischen Hofhalt…”68 De enige positief gewaardeerde 
uitzonderingen worden gevormd door Duitsers en de door Duitsers gecultiveerde 
lokaties.69 Wanneer tijdens de belegering van het landgoed door de opstandige Polen 
onverwacht Fink opduikt, verdedigt Anton nadrukkelijk de situatie van de Duitse 
kolonisatie in Polen met een beroep op de nationale burgerlijke deugden: 
 

“Welches Geschäft auch mich, den Einzelnen, hierher geführt hat, ich stehe jetzt hier als 
einer von den Eroberern, welche für freie Arbeit und menschliche Cultur einer 
schwächeren Rasse die Herrschaft über diesen Boden abgenommen haben. Wir und die 
Slaven, es ist ein alter Kampf. Und mit Stolz empfinden wir: auf unserer Seite ist die 
Bildung, die Arbeitslust, der Credit. […] Nicht durch eine ränkevolle Politik, sondern auf 
friedlichem Wege, durch unsere Arbeit, haben wir die wirkliche Herrschaft über dieses 
Land gewonnen.” (SuH. II, 155-56) 

 
Antons stellingname wordt bevestigd door de verteller en krijgt gestalte in de 
romanhandeling. Zo is het voor de boodschap van de roman van grote betekenis dat Fink 
uiteindelijk niet alleen Lenore, die dochter van de baron, tot vrouw neemt, maar 
bovendien besluit op het landgoed te blijven zodat dit niet weer in Poolse handen zou 
komen (II, 294). De verteller presenteert Finks besluit tegen het einde van de roman 
nadrukkelijk als een positieve bijdrage aan de verbreiding van de Duitse cultuur: 
 

“Sein Leben wird ein unaufhörlicher siegreicher Kampf sein gegen die finstern Geister 
der Landschaft; und aus dem Slavenschloß wird eine Schaar kraftvoller Knaben 
herausspringen, und ein neues deutsches Geschlecht, dauerhaft an Leib und Seele, wird 
sich über das Land verbreiten, ein Geschlecht von Colonisten und Erobern.” (SuH. II, 
398) 

                                                 
67 Landbouw: bijv. de beschrijving van de pachthoeve SuH. II, 25 e.v.; steden: II, 109-10. 
68 SuH. II, 12; ook op enkele andere plaatsen worden de Slavische Polen als oriëntalen gepresenteerd: 
Kontje, German orientalisms, 200-201. 
69 Een voorbeeld hiervan wordt gevormd door de pachthoeve van het landgoed, dat door Duitsers wordt 
bewoond. Freytag beschrijft de eerste indruk van Anton en Karl als volgt: “‘Dies Vorwerk ist das Juwel des 
Gutes,’ rief Karl und sprang über den Rand der Britschka herunter. ‘Hier sind deutliche Spuren einer 
Düngerstätte. Dort läuft ein Hahn und die Hennen hinterdrein, alle Wetter, ein regulärer Hahn mit einer 
Sichelschwanz. Und hier steht ein Myrtenstock am Fenster. Hurrah! Hier ist eine Hausfrau, hier ist 
Vaterland, hier sind Deutsche!’ […] Es war ein kleines geweißtes Zimmer, die Möbel mit rother Oelfarbe 
gestrichen, aber sauber gewaschen, im Kachelofen brodelte der Kaffetopf, in der Ecke tickte die 
Schwarzwälder Uhr, und auf einem kleinen Holzgestelle an der Wand standen zwei gemalte 
Porzellanfiguren und einige Tassen, darunter wohl ein Dutzend Bücher; hinter dem kleinen Wandspiegel 
aber steckte die Fliegenklappe und eine Birkenruthe, sorgfältig mit rothem Band umwunden. Es war der 
erste behagliche Raum, den sie auf der weiten Gutsfläche gefunden hatten.” (SuH. II, 25-26). 
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En de naar de stad en de handelsfirma terugkerende Anton poogt vervolgens met een 
vergelijkbare koloniale redenering zijn vriend en rechterhand Karl, de zoon van een van 
de pakhuisknechten van de firma Schröter, te bewegen eveneens op het landgoed te 
blijven en zijn krachten in dienst te stellen van Fink en Lenore: 
 

“Du hast dich an das Leben unter den Fremden gewöhnt, du hast alle Erfordernisse eines 
Colonisten auf neuem Grunde. Wenn dich nicht eine größere Pflicht forttreibt, so ist 
deine Aufgabe, hier im Lande zu bleiben als einer von uns [Duitsers].  Wenn du von 
diesem Gute fortgehst, so kaufe dich unter den Fremden an. Es wird kein leichtes Leben 
für dich sein, und vieles Behagen wirst du entbehren, aber wir leben nicht in einer Zeit, 
wo ein tüchtiger Mann sich zur Ruhe setzen soll, um gemächlich seine Garben zu 
schneiden. Du hast ein muthiges Herz, du bist nicht gewöhnt zu genießen, sondern zu 
erwerben. Du wirst mit der Pflugschar in der Hand hier ein deutscher Soldat sein, der den 
Grenzstein unserer Sprache und Sitte weiter hinausrückt gegen unsere Feinde.”70 

 
De jungdeutsche aristocraat met zijn adellijke echtgenote èn de arbeiderszoon zijn in 
Polen gewonnen voor het burgerlijke arbeidsethos en voor de nationale zaak. Zij dienen 
deze jonge burgerlijke en nationale gezindheid nu in het nieuwe Duitse, want nog te 
winnen Poolse land onder bewijs te stellen – hetgeen de burgerzoon Anton reeds gedaan 
heeft. De roman schept zo een beeld van de alle klassentegenstellingen overstijgende 
nationale eenheid, die echter slechts gevestigd kan worden door het contrast en de strijd 
met buitenstaanders, die niet aan de veronderstelde burgerlijk-nationale eigenschappen 
voldoen.71 Er is dus niet simpelweg sprake van een verzoening tussen burgerij en adel, 
waarbij beide groepen een specifieke functie vervullen – daarvoor is de kritiek in de 
roman op de adellijke levenswijze en mentaliteit te sterk. Verzoening tussen de 
verschillende maatschappelijke klassen komt tot stand in het teken van de burgerlijke 
Arbeit. Want kolonisatie wordt alleen dan voor gerechtvaardigd gehouden wanneer het 
veroverde land door de ploeg, door landarbeid, en zodoende door een burgerlijke 
levensopvatting in cultuur wordt gebracht.  

In de roman dienen de Polen, gekarakteriseerd als een volk van landbezittende 
aristocraten en de aan hen onderworpen boeren, als contrast met de burgerlijke Duitsers. 
In de loop van de revolutie van 1848/49 was de liberale liefde voor de Poolse 
vrijheidsstrijd, die zo dominant was geweest in de Vormärz, bekoeld. Voortaan heerste in 
nationaal-liberale kring een racistisch gekleurde afkeer van het Slavische volk. Deze 
omslag is in de Grenzboten te volgen en kreeg zeer sterke uitdrukking in Freytags roman, 
zowel in de romanhandeling als in de expliciete commentaren van de verteller.72 De 

                                                 
70 SuH. II, 298-99; vgl. ook Antons afsluitende positieve oordeel over zijn verblijf in het oosten: “er hatte 
geholfen, eine neue Colonie seines Volkes zu gründen…” (ibid. 306). 
71 Dit is in de literatuur over Freytag ook herhaaldelijk uitgewerkt: Büchler-Hauschild, Erzählte Arbeit, 90 
e.v.; Herrmann, Freytag, 91-92; Hubrich, ‘Deutsche Ideologie’, 124 e.v. en 164; Steinecke, ‘Freytag’, 142-
43. De opmerking van Hubrich, ‘Deutsche Ideologie’, 148 dat Anton de noodzakelijke kwaliteiten mist 
voor het koloniale leven en dat hier daarom een specifieke rol voor de adel is weggelegd, is zodoende te 
eenzijdig. 
72 Grenzboten: Pleitner, ‘Von treuester Freundschaft’, 65-70, die zijn analyse echter begint met de jaargang 
1849. In eerste instantie had Julian Schmidt geopteerd voor een zelfstandige Poolse staat waartoe ook het 
deels door Duitsers bewoonde Posen zou moeten behoren (‘Die polnische Frage’, Grenzboten 7 [1848/II] 
47-51). Spoedig ontstonden hierover echter twijfels en pleitten de Grenzboten voor annexatie van de door 
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afkeer van de Slaven in het algemeen en van de Polen in het bijzonder wordt gemotiveerd 
in een dialoog tussen de koopman Schröter en Anton, voordat zij naar de hoofdstad van 
de opstandige Poolse provincie vertrekken om daar vastzittende wagens met handelswaar 
op te halen. Freytag laat, zoals vaker in de roman, Schröter en Anton zijn eigen inzichten 
verkondigen: 
 

“Es gibt keine Race, welche so wenig das Zeug hat, vorwärts zu kommen und sich durch 
ihre Capitalien Menschlichkeit und Bildung zu erwerben, als die slavische. Was die Leute 
dort in Müßiggang durch den Druck der rohen Masse zusammengebracht haben, 
vergeuden sie in phantastischen Spielereien. Bei uns thun so etwas doch nur einzelne 
bevorrechte Klassen, und die Nation kann es zur Noth ertragen. Dort drüben erheben die 
Privilegirten den Anspruch, das Volk darzustellen. Als wenn Edelleute und leibeigene 
Bauern einen Staat bilden könnten!” […] 

‘Sie haben keinen Bürgerstand’, sagte Anton eifrig beistimmend. 
‘Das heißt, sie haben keine Cultur’, fuhr der Kaufmann fort; ‘es ist merkwürdig, 

wie unfähig sie sind, den Stand, welcher Civilisation und Fortschritt darstellt und welcher 
einen Haufen zerstreuter Ackerbauer zu einem Staate erhebt, aus sich heraus zu 
schaffen.’”73 

 
Zoals de bewoners van het Arabisch schiereiland in Mommsens duiding van nature niet 
in staat waren een akkerbouwende en stedelijke beschaving te stichten, zo zouden ook de 
Slaven hiertoe van nature niet in staat zijn. Het rassenbegrip dat Freytag hier hanteert 
slaat dan wel primair op het ‘volkskarakter’ van de Slaven, maar dit heeft een biologische 
connotatie. De Polen worden gepresenteerd als natuurwezens, die niet in staat zijn tot 
agrarische verbeteringen die de Duitse kolonisten wel wisten door te voeren. Toch wordt 
deze racistische gedachtegang nog niet consequent tot het uiterste doorgevoerd. Een 
‘germanisering’ van de Slavische bewoners van het door Duitsers gekoloniseerde 
Centraal-Europa achtte Freytag mogelijk en wenselijk. Imperialisme en kolonisatie 
hadden zodoende steeds ook een civiliserende functie.74 Ook andere kwalificaties, die in 

                                                                                                                                                 
Duitsers bewoonde regio’s: ibid. 148-52. De door Pleitner besproken artikelen uit begin jaren 1850 
stammen van Freytag en kunnen als voorstudies van Soll und Haben gelezen worden: ‘Das stille Leben in 
den polnischen Wäldern’, Grenzboten 10 (1851/I) 201-211 en 261-71; ‘Polnische Dörfer’, Grenzboten 10 
(1851/II) 81-93 en 136-45. 
73 SuH. I, 382-83; Wippermanns stelling (Ordensstaat, 168) dat Treitschke de eerste was die “die These 
vom west-östlichen Kulturgefälle […] zur Theorie von der slavischen Kulturlosigkeit erweitert” zou 
hebben is niet juist. Ook andere elementen in de anti-Poolse en anti-Slavische beeldvorming waarvan hij 
Treitschke de grondlegger maakt, zijn in Freytags eerdere werk reeds aanwezig en behoorden – in ieder 
geval sinds de zomer van 1848 – tot het breed gedragen beeld van ‘de’ Polen. 
74 Bijv. Grenzboten 8 (1849/I) 85-86, waar Freytag de economische problemen van Silezië in verband 
brengt met de spanning tussen de Poolse en de Duitse elementen in de provincie. Als remedie ziet hij “nur 
ein Mittel […], Zwangsgesetze und eine Diktatur, welche ein schnelles Germanisiren der polnischen 
Jugend bewirkt, dem Alter die Freiheit nimmt, sich durch eigene Schwäche zu vernichten und die 
Möglichkeit gibt, freie Thätigkeit zu gewinnen.” (citaat blz. 86) Het racistische element wordt benadrukt 
door o.a. Cadot, ‘Positivisme politique’ en Hubrich, ‘Deutsche Ideologie’, 143; vgl. daarentegen Gelber, 
‘Literarische Umwelt’, 47 e.v.: “Vorrassismus”. Het is mogelijk dat Freytags formuleringen beïnvloed zijn 
door Gustav Klemms grote Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit (10 banden; 1843-52; Cadot, 
‘Positivisme politique’, 284 e.v.). Dat is echter niet noodzakelijk. Zijn basisgedachten – de civiliserende rol 
van de Duitse cultuur en de superioriteit van de Duitse boer, gebaseerd op Arbeit en familieleven – 
speelden ook een centrale rol in de discussies over Posen, zoals deze in de Paulskirche en in de 
contemporaine pers gevoerd werden. Grote betekenis daarbij komt de rede van Wilhelm Jordan in het 



 269 

de Römische Geschichte te vinden zijn, komen hier terug. Beschaving is primair een 
burgerlijke beschaving, gebaseerd op arbeid en een vrijemarkteconomie. De ploeg is 
zowel voor Freytag en anderen het symbool voor de Duitse civiliserende rol in het 
kolonisatieproces als voor Mommsen in de hiermee vergelijkbare Romeinse expansie.75 
Daar tegenover staat een door nietsdoen gekenmerkte adel, wiens economische en 
maatschappelijke positie gebaseerd is op de onvrije arbeid van lijfeigenen. De Polen 
waren door het ontbreken van een burgerij bovendien niet in staat een werkelijke staat te 
vormen.  

Een vergelijkbaar model ligt aan Mommsens duiding van de Romeinse expansie 
in Italië ten grondslag. In de door de Licinisch-Sextische Wetten herstelde eenheid in de 
burgerlijke gemeenschap werd het arbeidsprincipe in ere gehouden. Ook de grotere 
landeigenaren werkten in de vierde en de derde eeuw nog zelf op het land en leefden 
spaarzaam en burgerlijk (zie boven blz. 126). Deze op een burgerlijke levensstijl 
gebaseerde gemeenschap vormde de basis voor de militaire machtsontwikkeling van 
Rome na 367 v.C. Zelfstandige Arbeit was een criterium waaraan het beschavingsniveau 
van een samenleving kon worden afgemeten. Beschaafd was het moderne Europa, omdat 
de Europese cultuur gebaseerd was op productieve arbeid. Met die argumentatie werd de 
Europese expansie na de Middeleeuwen, maar bijvoorbeeld ook de Duitse expansie in 
Centraal- en Oost-Europa gerechtvaardigd. Militaire expansie was in deze visie een 
positief gegeven, voor zover zij verbonden werd met productieve arbeid en de 
overwonnen landstreken hierdoor werden geciviliseerd. Maar zij vormde tevens mede de 
basis van het burgerlijke zelfbewustzijn.76 Zo was het volgens Mommsen na de 
overwinning op Hannibal mogelijk geweest voor Rome een tijdperk in te gaan van 
burgerlijk geluk waarin 
 

“der auf eigene Arbeit unter günstigen Verhältnissen gegründete Wohlstand und die 
entschiedenste politische Suprematie über die damalige zivilisierte Welt jedem Gliede 
des großen Ganzen ein gerechtes Selbstgefühl, jedem Stolz ein würdiges Ziel, jedem 
Talent eine offene Bahn geschaffen haben würden.”77 

 
Een met Freytags representatie van de Polen verwante houding tegenover de Slavische 
volken, en tevens een verwante missiegedachte zijn ook in Mommsens uitingen over de 
                                                                                                                                                 
Posendebat van zomer 1848 toe, “die wohl berühmteste Rede der Paulskirche…” (Wippermann, 
Ordensstaat, 144-45; Wollstein, Großdeutschland’, m.n. 146-150, cit. blz. 146).  Uiteindelijk gaan deze 
argumenten terug op de ideologie van het Pruisische bestuur in de oostelijke provincies: Wippermann, 
Ordensstaat, 123 e.v. 
75 RG. I, 197, citaat boven blz. 262, geciteerd door Kelley, Fortunes, 127; de metafoor werd in dit verband 
in 1848 al gebruikt in de Paulskirche en in de pers (Wollstein, ‘Großdeutschland’, 122, 147; 170 noot 107: 
“zeitgenössisch üblich”). 
76 Vgl. voor het op Arbeit gebaseerde burgerlijke superioriteitsgevoel bijv. [Johann Gottlieb] Koppe, ‘Zur 
Organisation der Arbeit’, Grenzboten 7 (1848/IV) 475-80, aldaar blz. 475: “Die Arbeit, oder die 
regelmäßige Anwendung der körperlichen und geistigen Kräfte des Menschen, um sich dadurch einen 
Genuß zu verschaffen, ist für uns, mit Denkkraft begabte Wesen, eine Nothwendigkeit, wollen wir uns über 
die Thierwelt erheben. Der bloße Genuß ohne vorhergegangene Anstrengung führt zu thierischer Existenz. 
Der Wilde, welcher sich nur rührt, um Thiere zu erlegen, die ihn sättigen, oder Früchte zu sammeln, die 
ohne sein Zuthun gewachsen sind, der Orientale, welcher beschaulich seine Pfeife raucht und Sclaven für 
sich arbeiten läßt, können keine Sympathien für sich erwecken. Unmöglich kann der Zweck des 
menschlichen Daseins durch sie erfüllt werden.” 
77 RG. II, 189; vgl. ibid. 268 over Pergamon. 
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Slaven aanwezig. Mommsens racistisch getinte afkeer van de Slavische volken kwam 
nog in zijn ‘open brief aan de Duitsers in Oostenrijk’ van 1897 tot uitdrukking.78 Zij 
diende in 1848/49 ook als rechtvaardiging voor de (voorlopige) uitsluiting van Oostenrijk 
uit Duitsland. De Oostenrijkse Duitsers hadden namelijk een eigen historische ‘opdracht’: 
de verbreiding van de beschaving in het Slavische Centraal-Europa. Kelley heeft, zoals 
eerder aangegeven (zie boven blz. 264), gesuggereerd dat er een duidelijke analogie is 
met Mommsens interpretatie van de Romeinse expansie in de Römische Geschichte. 
Mommsen geeft de analogie nergens. Maar de achterliggende imperialistische gedachte, 
zoals deze door Freytag en Treitschke tot uitdrukking werd gebracht, is wel dezelfde. Het 
doet in dat verband ook niet werkelijk ter zake dat Mommsen hierbij wellicht niet in de 
eerste plaats aan Europa maar aan de kolonisatie van Amerika gedacht heeft. Freytag en 
Treitschke stellen tenslotte de Duitse kolonisatie in Oost- en Midden-Europa eveneens in 
analogie met de kolonisatie van Amerika.79 De achterliggende opvatting met betrekking 
tot de superioriteit van de Europese beschaving en het daaruit volgende recht op 
kolonisatie, met name ook op het vestigen van landbouwkoloniën, is dezelfde. 
 
De rechtvaardiging van het Romeins imperialisme: de Middeleeuwen 
 
Rome had als ontwikkelde staat in Mommsens ogen het recht de staatkundig minder 
ontwikkelde staten in het Griekse oosten te onderwerpen. Dit wordt in het hoofdstuk over 
Pompeius’ expeditie in en reorganisatie van deze regio duidelijk gemaakt door de hier 
gebruikte historiografische concepten en analogieën. Er kan in dit geval gesproken 
worden van analogieclusters, dat wil zeggen dat de desbetreffende analogieën zo 
regelmatig gebruikt worden dat er niet meer alleen sprake is van een ‘illustratief’ gebruik, 
maar in sterke mate ook van een bewuste zingeving en duiding van het verleden door 
middel van analogieën. 

De analogie waar het hier om gaat is de herhaaldelijk gemaakte vergelijking 
tussen de politieke en maatschappelijke toestand van het Griekse oosten met de Europese 
Middeleeuwen. In de nationaal-liberale geschiedschrijving, zoals in Freytags Bilder aus 
der deutschen Vergangenheit, werd deze periode met enige ambiguïteit beoordeeld. 
Enerzijds gold zij als de periode waarin de oeroude Germaanse vrijheid door de opkomst 
van de adel en van een feodale samenleving teloorging. Bovendien werd de ultramontane 
invloed van de paus en de katholieke kerk veroordeeld. Dit waren de elementen 
waartegen de negentiende-eeuwse liberalen nog steeds meenden te moeten vechten. 
Positiever werd er daarentegen vaak geoordeeld over het middeleeuwse Duitse rijk, vaak 
al dat van Karel de Grote (hoewel in zijn geval met name in de Vormärz ook bedenkingen 
werden geuit; zie boven blz. 208), in ieder geval dat van de Ottonen en vooral van de 
Staufen. De teloorgang van dit rijk na 1250 werd betreurd en de wens van een verenigd 
Duitsland werd verbonden met dit rijk en vooral met de tot legende geworden figuur van 
Frederik Barbarossa, slapend in de Kyffhäuser.80 Onverdeeld positief werd de opkomst 
van de steden beoordeeld die als de geboorteplaats van de moderne wereld werden 
gezien. De burgerlijk-liberale geschiedduiders zagen hier de wortels van hun eigen 

                                                 
78 Tekst: Wickert, Mommsen IV, 74-75. Dezelfde connectie wordt gelegd door Linderski, ‘Defensive 
imperialism’, 138-39. 
79 Treitschke: ‘Ordensland’, 110 (cit. boven blz. 264 noot 61); Freytag: Bilder II/1, 203. 
80 Vgl. echter de terughoudendheid van de  Grenzboten (boven blz. 10) en Mommsen (boven blz. 17). 
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klasse, die actief was in de ambachtelijke productie en vooral de handel, maar ook in 
intellectuele activiteiten. Deze stedelijke burgerij zagen zij – eventueel samen met de 
onder feodale lasten zuchtende boeren – als de kern van de Duitse natie. Luther en de 
Reformatie werden evenzeer causaal met deze stedelijke burgerij verbonden als de 
moderne wetenschap en de moderne markteconomie. 

Dit nationaal-liberale beeld van de Middeleeuwen ligt ten grondslag aan 
Mommsens analogie tussen het door Rome onderworpen Griekse oosten en de Europese 
Middeleeuwen in de Römische Geschichte. De staatkundige lappendeken, het gebrek aan 
een centraal gezag en de daardoor bedreigde positie van de steden en het burgerlijke 
leven vormen daarbij het uitgangspunt, waarbij deze toestand negatief afsteekt tegen het 
ideaal van de burgerlijke samenleving, beschermd door een staat met een sterke 
uitvoerende macht:  
 

“Unter dem Faust- und Fehderecht, die also von einem Ende Syriens zum andern 
herrschten, litten natürlich vor allen Dingen die größeren Städte […], deren Bürger in 
ihrem Feldbau wie in ihrem See- und Karawanenhandel sich gelähmt sahen.”  

 
Mommsen wijst er dan op dat de buitenlandse monarchen zich permanent in de interne 
aangelegenheden van deze steden mengden en vervolgt dan:  
 

“Es waren Zustände, die an die königlosen Zeiten des deutschen Mittelalters erinnern, als 
Nürnberg und Augsburg nicht in des Königs Recht und Gericht, sondern einzig in ihren 
Wällen noch Schutz fanden; ungeduldig harrten die syrischen Kaufbürger des starken 
Arms, der ihnen Frieden und Verkehrssicherheit wiedergab.”81  

 
Het in dit verband herhaaldelijk gebruikte begrip “roofridders” wijst er op dat de analogie 
deel uitmaakt van het eerder besproken interpretatieve model van de tegenstelling tussen 
de stedelijke burgerlijke beschaving, verbonden met een sterke rust en orde garanderende 
staatsmacht, en banditisme en piraterij.82 De door Pompeius tot stand gebrachte orde 
wordt door Mommsen echter niet onverdeeld positief gewaardeerd:  
 

“So war der Bau des asiatischen Römerstaates vollendet, der mit seinen Lehnkönigen und 
Vasallen, den gefürsteten Priestern und der Reihe ganz- und halbfreier Städte lebhaft 
erinnert an das Heilige Römische Reich Deutscher Nation.”83  

 
Het oude Duitse Rijk van na 1250 vormde voor de liberale nationalisten in de jaren 1850 
een negatief contrast met de gewenste machtige Duitse eenheidsstaat en deze negatieve 

                                                 
81 RG. IV, 140-41. Voor de negatieve associatie van het begrip Faustrecht sinds de achttiende eeuw: 
Johanek, ‘Mittelalterliche Stadt’, 88. RG. V, 203 wordt het “Faustrecht”-begrip gebruikt om de 
anarchistische situatie op het Italische platteland onder het laat-Republikeinse oligarchische regime te 
kenschetsen die door Caesar met behulp van justitie en politie bestreden werd. Ook hier geldt weer dat de 
moderne beschaving voor Mommsen een kwestie van permanente arbeid was, omdat zij zonder inspanning 
terug kon vallen op een “middeleeuws” niveau. 
82 RG. IV, 137, 141, 143. Vgl. bijv. ook Treitschkes oordeel: “der unseligste Schaden des mittelalterlichen 
Staats, die Störung des Landfriedens durch räuberisches Junkerthum…” (‘Ordensland Preußen’, 122). Vgl. 
voor de tegenstelling burgerlijke beschaving en banditisme: boven blz. 133. 
83 RG. IV, 153; dezelfde aan de feodale Middeleeuwen ontleende begrippen keren terug in de karakteristiek 
van deze regio in de vijfde band, overigens zonder nadrukkelijke analogie (RG. VII, 179 e.v.). 
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connotatie wordt hier door Mommsen gebruikt om Pompeius weer eens negatief af te 
schilderen.84 Uiteindelijk valt het oordeel over het nieuwe bestuur, hoewel het 
republikeinse bewind de nieuwe provincies vooral opvatte als wingewesten, toch redelijk 
positief uit.  

Hetzelfde analogiecluster gebruikte Mommsen voor zijn karakteristiek van het 
Gallië dat door Caesar onderworpen werd. De verbinding van een superieure mede op de 
handel gebaseerde stedelijke samenleving met een staatsburgerlijke en zodoende ook 
machtspolitiek superieure politieke gemeenschap wordt bijzonder duidelijk in 
Mommsens beschrijving van de Gallische steden. Dàt de Kelten juist op dit punt 
duidelijke vooruitgang hadden geboekt sinds de onderwerping van de Povlakte wordt 
door Mommsen nadrukkelijk gesteld. Hij ziet deze in de aanleg en in de sterke omwalling 
van de Gallische steden (RG. IV 233). Essentieel blijft echter voor hem het onderscheid 
met de Griekse en Italische steden. Terwijl de laatsten de kern van het politieke 
staatsvormingsproces hadden gevormd, bleef de Keltische politiek gebaseerd op de clan 
en de clangemeenschap, de Gau: 
 

“Die staatliche Verfassung ruht bei ihr wie überall auf dem Geschlechtsgau mit dem 
Fürsten, dem Rat der Ältesten und der Gemeinde der freien waffenfähigen Männer; dies 
aber ist ihr eigentümlich, daß sie über diese Gauverfassung niemals hinausgelangt ist. Bei 
den Griechen und Römern trat sehr früh an die Stelle des Gaues als die Grundlage der 
politischen Einheit der Mauerring: wo zwei Gaue in denselben Mauern sich 
zusammenfanden, verschmolzen sie zu einem Gemeinwesen; wo eine Bürgerschaft einem 
Teil ihrer Mitbürger einen neuen Mauerring anwies, entstand regelmäßig damit auch ein 
neuer, nur durch die Bande der Pietät und höchstens der Klientel mit der 
Muttergemeinde, verknüpfter Staat. Bei den Kelten dagegen bleibt die ‘Bürgerschaft’ zu 
allen Zeiten der Clan; dem Gau und nicht irgendeiner Stadt stehen Fürst und Rat vor, und 
der allgemeine Gautag bildet die letzte Instanz im Staate. Die Stadt hat, wie im Orient, 
nur merkantile und strategische, nicht politische Bedeutung; weshalb denn auch die 
gallischen Ortschaften, selbst ummauerte und sehr ansehnliche wie Vienna und Genava, 
den Griechen und Römern nichts sind als Dörfer.”85 

 
Ten aanzien van de staatkundige ontwikkeling benadrukte Mommsen dat de Kelten nooit 
verder waren gekomen dan een militaire ordening en menig kenmerk van de Keltische 
cultuur deed hem zodoende “aan het ridderwezen van de Middeleeuwen” denken, “vooral 
de voor Romeinen en Grieken onbekende gewoonte van de tweekamp.”86 De adellijke 
families met hun Gefolgschaften vormden vaak een “Staat im Staate” en verhinderden 
daardoor de ontwikkeling van een nationale staat: 
 

                                                 
84 RG. IV, 153: “Er [deze “Bau des asiatischen Römerstaates”] war kein Wunderwerk, weder hinsichtlich 
der überwundenen Schwierigkeiten, noch hinsichtlich der erreichten Vollendung, und ward es auch nicht 
durch all die großen Worte, mit denen in Rom die vornehme Welt zu Gunsten des Lucullus [Pompeius’ 
voorganger en concurrent], die lautere Menge zum Preise des Pompeius freigebig waren. Pompeius 
namentlich ließ sich feiern und feierte sich selbst in einer Weise, daß man ihn fast für noch 
schwachköpfiger hätte halten mögen, als er in der Tat war.” 
85 RG. IV, 226; vgl. als contrast de karakteristiek van het vroege Rome: RG. I, 62-63; vgl. voor de 
samenvoeging van verschillende Gauen tot één staatsburgerlijke gemeenschap Mommsens duiding van de 
synoikismos van Ramnenses, Titienses en Luceres: RG. I, 58-59, zie boven hoofdstuk VII,2. 
86  RG. I, 340; vgl. RG. IV, 227: “Rittertum”; ‘Schweiz’, 370. 
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“Darum vermochten die Gemeinden nicht länger den Landfrieden aufrecht zu halten und 
regierte durchgängig das Faustrecht. [...] Die Gemeindeversammlung verlor ihre 
politische Bedeutung; und auch das Fürstentum, das den Übergriffen des Adels hätte 
steuern sollen, erlag demselben bei den Kelten so gut wie in Latium.”87 

 
Deze gehele karakteristiek van de Kelten wordt mede bepaald door de heersende 
negentiende-eeuwse visie op de ontwikkeling van de Europese geschiedenis sinds de 
Middeleeuwen: niet alleen het gebruik van begrippen ontleend aan de middeleeuwse en 
vroeg-moderne geschiedenis wijst daar op, maar ook de verwijzing naar de functie die de 
vorsten hadden moeten spelen en die zij in de Europese ontwikkeling gespeeld hadden. 
Toch was er ondanks het geruzie tussen de verschillende clans “und all jenem 
feudalistischen Gezänk” sprake van een Gallisch nationaal gevoel. De voornaamste 
institutionele drager was de “keltische Priesterschaft oder, mit dem einheimischen 
Namen, die Korporation der Druiden...”88 Mommsen vergelijkt de Gallische religie met 
de katholieke kerk, maar voegt er nadrukkelijk aan toe dat zij in tegenstelling tot het 
moderne ultramontane katholicisme een ‘nationaal’ Gallisch karakter had (boven blz. 263 
noot 57). Uiteindelijk echter waren de Keltische priesterschap en de adel door het 
overwegen van “ständisch-partikularistischen Interessen” – een gangbaar liberaal anti-
aristocratisch credo – niet in staat geweest een werkelijke nationale eenheid tot stand te 
brengen. En tegelijkertijd waren beide groepen te sterk om een individuele koning of een 
individuele Gau de ruimte daartoe te laten. De nationale eenheid kwam niet tot stand. 
Daarvoor was een staatsburgerlijke gemeenschap of een sterke monarchie nodig. Het was 
in Mommsens ogen om die reden gerechtvaardigd dat de superieure Romeinse staat, 
gebaseerd op de Latijns-Italische natie en geleid door de democratische imperator 
Caesar, Gallië veroverde. 

                                                 
87  RG. IV, 228. 
88  RG. IV, 229. 
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5 Het “democratische programma”: 
monarchie en kolonialisme 

 
Deze positieve duiding van het Romeinse imperialisme wordt door Mommsen verbonden 
met de geschiedenis van de interne politieke ontwikkeling van Rome. Om deze band 
duidelijk te maken is het nodig hier om te beginnen eerst de drie tegenstellingen in 
herinnering te roepen die naar Mommsens mening aan de basis lagen van de geschiedenis 
van de republiek: de strijd om de macht van de magistratuur, de strijd om 
gelijkberechtiging en het conflict tussen rijk en arm (RG. I, 257-58; zie boven blz. 138).  

In de politieke ontwikkeling zag Mommsen al heel vroeg de noodzaak de 
monarchale macht te herstellen. Het was Gaius Gracchus geweest, die de noodzaak 
hiervan had ingezien en (mede) daarom naar de troon gestreefd zou hebben. Daarbij is 
het van belang dat niet dit streven als zodanig door Mommsen positief werd gewaardeerd, 
maar alleen een specifieke politiek die slechts met monarchale macht door te voeren was. 
Cinna immers werd, hoewel hij een Tyrannis had gevestigd, door Mommsen gekapitteld 
omdat hij geen politiek programma nastreefde; Pompeius, omdat hij de monarchie niet 
wilde vestigen, hoewel hij liet zien waartoe een magistraat met monarchale, niet aan de 
republikeinse constitutionele regels gebonden machtspositie in positieve zin in staat was. 
Alleen díe monarchie kon Mommsens goedkeuring wegdragen die voortkwam uit een op 
behoud of herstel van de staatkundige gemeenschap gerichte politiek.  

Daarmee komen ook de beide andere centrale conflicten in beeld. Rome kende in 
de vroege koningstijd een juridische en maatschappelijke harmonie die tot uitdrukking 
was gekomen in een principiële burgerlijke gelijkheid. Deze harmonie was in een vroeg 
stadium verloren gegaan: binnen de burgerij was er sprake van een juridische 
ongelijkheid die kon leiden tot burgeroorlog, zoals in de Standenstrijd tussen patriciaat en 
plebs of in de zogenaamde Bondgenotenoorlog tussen Rome en zijn Italische 
bondgenoten. Tegelijkertijd viel de burgerij uiteen in een kleine groep rijken en een zeer 
grote groep paupers, waarbij de middenklasse van vrije boeren langzamerhand vermalen 
werd. De strijd tussen arm en rijk die hieruit voortkwam vormde de derde conflicthaard 
in de republikeinse geschiedenis. De politiek van Rome diende naar Mommsens oordeel 
de oorspronkelijke harmonie van staat en maatschappij te herstellen, een harmonie die 
wortelde in de positief gewaardeerde vormen die de sittliche Mächte in het koninklijke 
Rome hadden aangenomen; of – correcter uitgedrukt – zij diende een nieuwe harmonie 
tot stand te brengen die paste bij de veranderde structurele omstandigheden van het 
Romeinse wereldrijk. Aan het begin van de eerste eeuw v.C. was het nodig, zo omschreef 
Mommsen de politieke ‘noodzakelijkheden’ van dat moment met betrekking tot de beide 
eerste conflicten,  
 

“die Oligarchie nach innen wie nach außen zu brechen, also teils die vom Senat völlig 
abhängig gewordene Beamtengewalt in ihre ursprünglichen [!] souveränen Rechte 
wiedereinzusetzen und die Ratsversammlung [de senaat] aus der regierenden wieder in 
eine beratende Behörde umzuwandeln, teils der aristokratischen Gliederung des Staats in 
die drei Klassen der herrschenden Bürger-, der italischen Bundesgenossen- und der 
Untertanenschaft durch allmähliche Ausgleichung dieser mit einem nichtoligarchischen 
Regiment unverträglichen Gegensätze ein Ende zu machen.” (RG. III, 211)  
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Teneinde de sociale nood van de Romeinse burgerij te ledigen streefden de democraten 
een politiek van kolonisatie en landverdeling na. Zodoende knoopten zij aan bij de 
succesvolle politiek van de vierde en derde eeuw v.C. De expansie van Rome in Italië in 
deze periode werd bevestigd door de aanleg van coloniae Latinae in bezet gebied en deze 
coloniae “verschafften dem ackerbauenden Proletariat teils eigene Bauernstellen, teils 
durch den Abfluß auch den Zurückgebliebenen Erleichterung daheim.” De 
kolonisatiepolitiek in deze periode leidde zodoende tot een versterking van de Romeinse 
Mittelstand (RG. I, 317). Voor het midden van de tweede eeuw v.C. stelde de 
terugblikkende geschiedschrijver dan ook vast:  
 

“Es bedurfte nicht der Weisheit, nur der Erinnerung an den Verlauf der ersten sozialen 
Krise Roms, um zu begreifen, daß gegen ein agrikoles Proletariat die einzige ernstliche 
Abhilfe in einem umfassenden und regularisierten Emigrationssystem bestand, wozu die 
äußeren Verhältnisse Roms die günstigste Gelegenheit darboten.” (RG. III, 89)  

 
Caesars kolonisatiepolitiek wordt geheel in deze lijn geïnterpreteerd:  
 

“Caesar, überzeugt wie jeder andere verständige Mann, daß die einzige wahrhafte Hilfe 
gegen das Elend des Proletariats in einem wohlregulierten Kolonisierungssystem besteht 
[!], und durch die Beschaffenheit des Reichs in den Stand gesetzt, dasselbe in fast 
ungemessener Ausdehnung zu verwirklichen, wird die Absicht gehabt haben [!], hiermit 
dauernd fortzufahren und dem stets wieder sich erzeugenden Übel einen bleibenden 
Abzug zu eröffnen.” (RG. V, 180)  

 
En ook in het geval van Caesar wees Mommsen weer op de analoge kolonisatiepolitiek 
van Rome die, mogelijk gemaakt door de expansie in Italië, de senaat de mogelijkheid 
had gegeven de sociale problematiek grotendeels op te lossen:  
 

“Zum zweitenmal war in Rom die soziale Frage zu einer Krise gelangt, wo die 
Gegensätze, so wie sie aufgestellt waren, unauflöslich, so wie sie ausgesprochen waren, 
unversöhnlich nicht bloß schienen, sondern waren. Damals war Rom dadurch gerettet 
worden, daß Italien in Rom und Rom in Italien aufging und in der neuen erweiterten und 
verwandelten Heimat jene alten Gegensätze nicht ausgeglichen wurden, sondern 
wegfielen. Wieder ward jetzt Rom dadurch gerettet, daß die Landschaften des 
Mittelmeeres in ihm aufgingen oder zum Aufgehen vorbereitet wurden; der Krieg der 
italischen Armen und Reichen, der in dem alten Italien nur mit der Vernichtung der 
Nation endigen konnte, hatte in dem Italien dreier Weltteile kein Schlachtfeld und keinen 
Sinn mehr.” (RG. V, 232) 

 
De akkerwet van Tiberius Gracchus was nog gericht op het verdelen van ager publicus in 
Italië dat weliswaar formeel staatseigendom was, maar in de praktijk en vaak al 
verschillende generaties lang in privébezit was, zodat een landverdeling wel op politieke 
moeilijkheden moest uitlopen. Gaius Gracchus deed in de lijn van deze politiek 
voorstellen tot de stichting van coloniae in Tarente en Capua, maar met het oog op de 
toekomst was zijn idee Italische kolonisten te vestigen op de plaats van het verwoeste 
Karthago veel belangrijker:  
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“Die Anlage war wichtig, aber wichtiger noch das damit hingestellte Prinzip der 
überseeischen Emigration, womit für das italische Proletariat ein bleibender Abzugskanal 
und in der Tat eine mehr als provisorische Hilfe eröffnet, freilich aber auch der Grundsatz 
des bisherigen Staatsrechts aufgegeben ward, Italien als das ausschließlich regierende, 
das Provinzialgebiet als das ausschließlich regierte Land zu betrachten.” (RG. III, 115)  

 
De formulering is volledig anachronistisch, daar er van een ‘regerend Italië’ tot na afloop 
van de Bondgenotenoorlog en de uitbreiding van het Romeinse burgerrecht over het hele 
schiereiland bezuiden de Po nog geen sprake kon zijn. In feite gaat het om een 
terugprojecteren van voorstellingen uit de keizertijd op de republiek. Maar daarmee is 
wel duidelijk een kerngedachte van Mommsens interpretatie aangegeven. De vereniging 
van Italië was het werk geweest van de republikeinse senaat, maar deze was (in 
samenwerking met de comitia) niet in staat het door de verdere expansie tot stand 
gekomen wereldrijk te besturen. Bij gebrek aan een representatief-parlementair lichaam 
was de monarchie de enige staatsvorm die nu voor Rome in aanmerking kwam. 
Tegelijkertijd was het in Italië door de bestaande eigendomsverhoudingen (wanneer niet 
de jure, dan in ieder geval de facto) niet mogelijk de sociale problemen middels 
kolonisatie  op te lossen. Dat kon alleen door kolonisatie buiten Italië.89  

Daar kwam nog een factor bij. Dankzij de expansie in het Middellandse 
Zeegebied was Rome niet langer alleen de drager van de eigen Latijns-Italische 
nationaliteit, maar ook de hoeder van de nu weer met deze verbonden Indo-europese 
“zusternatie” van de Grieken. Deze hogere beschaving diende in het nieuwe rijk 
bevorderd te worden en in dit beschavingsoffensief zag Mommsen de “taak” en de 
wereldhistorische betekenis van het Romeinse wereldrijk, maar het was een expansie die 
uiteindelijk wel met juridische en burgerlijke gelijkheid gepaard diende te gaan. 

In feite lopen hier twee weliswaar nauw met elkaar verbonden, maar historisch 
wel te scheiden ontwikkelingen door elkaar. Inderdaad is er in de bronnen sprake van een 
bewuste buiten-Italische kolonisatiepolitiek, zoals door Gaius Gracchus en later Julius 
Caesar geïnitieerd. Daarnaast kunnen we spreken van een romanisering van de westerse 
provincies, waarbij de vraag naar de exacte omstandigheden van dit proces hier niet 
verder van belang is. Mommsen interpreteerde beide ontwikkelingen – kolonisatie buiten 
Italië en het proces van romanisering – als twee bewust nagestreefde aspecten van één 
groots politiek programma dat op zijn beurt weer onlosmakelijk verbonden was met de 
(her)invoering van de monarchie:   
 

“Auf ihn [Gaius Gracchus] gehen vor allem zurück die Anfänge einer Ausgleichung 
zwischen Rom und den Provinzen, wie sie die Herstellung der Monarchie unvermeidlich 
[!] mit sich bringen mußte; der Versuch, das durch die italische Rivalität zerstörte 
Karthago wiederaufzubauen und überhaupt der italischen Emigration den Weg in die 
Provinzen zu eröffnen, ist das erste Glied in der langen Kette dieser folgen- und 
segensreichen Entwicklung.” (RG. III, 127)  

                                                 
89 Vgl. RG. IV, 215-16 over Caesars motivatie Gallië te veroveren: “Es ist mehr als ein Irrtum, es ist ein 
Frevel gegen den in der Geschichte mächtigen heiligen Geist, wenn man Gallien einzig als den 
Exerzierplatz betrachtet, auf dem Caesar sich und seine Legionen für den bevorstehenden Bürgerkrieg übte. 
[…] Es war ein genialer Gedanke, eine großartige Hoffnung, welche Caesar über die Alpen führte: der 
Gedanke und die Zuversicht, dort seinen Mitbürgern eine neue, grenzenlose Heimat zu gewinnen und den 
Staat zum zweitenmal dadurch zu regenerieren, daß er auf eine breitere Basis gestellt ward.” 
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Dit was de kern van het “plan” van de “democratische partij” vanaf Gaius Gracchus, 
“zunächst die römische Bürgerschaft und Italien, sodann Italien und die Provinzen 
rechtlich gleichzustellen […], zugleich durch die umfassendste und systematischste 
Emigration, die die Geschichte kennt, die soziale Frage zu lösen.” (III, 115) Dit politieke 
programma vormt het uitgangspunt voor Mommsens interpretatie van Caesars politiek. 
Het is van belang dat hier te onderstrepen, omdat dat in de literatuur tot dusverre niet of 
nauwelijks is gebeurd. Caesars streven, de monarchie in te voeren en tegelijkertijd de 
burgerlijke vrijheid te herstellen, was – zoals Mommsen duidelijk aangeeft – gedoemd te 
mislukken. Het was daarentegen het programma van kolonisering en romanisering 
waarmee Caesar een wereldhistorische betekenis had gekregen. Hier ligt ook de basis van 
Mommsens positieve oordeel over de verovering van Gallië, en ook het plan hiervoor 
verbindt Mommsen weer met de traditie van de ‘democratische partij’. Deze had al vroeg 
in de provincie Gallia Narbonensis “ein neues und unermeßliches Gebiet für ihre 
Kolonisationspläne [gefunden] […], das dieselben Vorzüge darbot wie Sizilien und 
Afrika und leichter den Eingeborenen entrissen werden konnte als die sicilischen und 
libyschen Äcker den italischen Kapitalisten.” (RG. III, 174) Deze politiek had Gaius 
Gracchus’ bondgenoot Fulvius Flaccus met zijn militaire expeditie in Zuid-Frankrijk al in 
125 v.C. voorbereid. De romaniseringspolitiek had vooral door Sertorius, voor Mommsen 
de tweede grote man van de democratische partij, in Spanje vorm gekregen, toen hij er 
nadrukkelijk naar gestreefd zou hebben de provinciebewoners hier te romaniseren.90 

Op het moment dat Caesar aan de macht kwam, was de opgave nog dezelfde, zij 
het dat zij door de groei van het rijk in het oosten (met name dankzij de expeditie van 
Pompeius) nu nadrukkelijk verbonden werd met de bescherming van de Griekse cultuur. 
Caesar wordt in dit opzicht herhaaldelijk en nadrukkelijk als navolger van Gaius 
Gracchus en Sertorius gepresenteerd:  
 

“Die Provinzen als solche sollten allmählich untergehen, um der verjüngten hellenisch-
italischen Nation eine neue und geräumigere Heimat zu bereiten, und deren einzelnen 
Bezirken keiner nur um eines andern willen da war, sondern alle für einen und einer für 
alle; die Leiden und Schäden der Nation, für die in dem alten Italien keine Hilfe war, 
sollte das neue Dasein in der verjüngten Heimat, das frischere, breitere, großartigere 
Volksleben von selber überwinden. Bekanntlich waren diese Gedanken nicht neu. Die 
seit Jahrhunderten stehend gewordene Emigration aus Italien in die Provinzen hatte 
längst, freilich den Emigranten selber unbewußt, eine solche Ausdehnung Italiens 
vorbereitet. In planmäßiger Weise hatte zuerst Gaius Gracchus, der Schöpfer der 
römischen demokratischen Monarchie, der Urheber der transalpinischen Eroberungen, 

                                                 
90 RG. IV, 29: “Für die Kinder der vornehmen Spanier ward in Osca (Huesca) eine Akademie errichtet, in 
der sie den in Rom gewöhnlichen höheren Jugendunterricht empfingen, römisch und griechisch reden und 
die Toga tragen lernten – eine merkwürdige Maßregel, die […] vor allem ein Ausfluß und eine Steigerung 
war des großen Gedankens des Gaius Gracchus und der demokratischen Partei, die Provinzen allmählich zu 
romanisieren. Hier zuerst wurde der Anfang dazu gemacht, die Romanisierung nicht durch Ausrottung der 
alten Bewohner und Ersetzung derselben durch italische Emigranten zu bewerkstelligen, sondern die 
Provinzialen selbst zu romanisieren.” Vgl. RG. II, 204 over Spanje na de Tweede Punische Oorlog: “So 
leicht der römische Feldherr mit den Insurgentenhaufen fertig ward, so schwer war es dem römischen 
Staatsmanne, ein geeignetes Mittel zu bezeichnen, um Spanien wirklich zu beruhigen und zu zivilisieren: in 
der Tat konnte er, da das einzige wirklich genügende, eine umfassende latinische Kolonisierung, dem 
allgemeinen Ziel der römischen Politik dieser Epoche zuwiderlief, hier nur mit Palliativen verfahren.” 



 278 

der Gründer der Kolonien Karthago und Narbo, die Italier über Italiens Grenzen 
hinausgelenkt, sodann der zweite geniale Staatsmann, den die römische Demokratie 
hervorgebracht, Q.Sertorius, damit begonnen, die barbarischen Okzidentalen zur 
latinischen Zivilisation anzuleiten.”91 

 
Deze kolonisatiepolitiek als middel om de sociaal-economische nood in Italië tegen te 
gaan was verbonden met de gedachte van een beschavingsoffensief, en dit zou weer – in 
samenhang met een monarchaal regime – verbonden moeten zijn met een politiek van 
geleidelijke burgerlijke gelijkberechtiging. Dit is het programma dat Mommsen Caesar 
toedichtte in diens befaamde toespraak tot het dertiende legioen aan de vooravond van de 
burgeroorlog:  
 

“es sprach vor allem der energische und konsequente Staatsmann, der nun seit 29 Jahren 
die Sache der Freiheit in guter und böser Zeit vertreten […] hatte […] und er sprach nicht 
zu dem clodianischen Publikum, dessen republikanischer Enthusiasmus längst zu Asche 
und Schlacken niedergebrannt war, sondern zu den jungen Mannschaften aus den Städten 
und Dörfern Norditaliens, die den mächtigen Gedanken der bürgerlichen Freiheit noch 
frisch und rein empfanden, die noch fähig waren, für Ideale zu fechten und zu sterben, die 
selbst für ihre Landschaft das von der Regierung ihnen versagte Bürgerrecht in 
revolutionärer Weise von Caesar empfangen hatten…”  (V, 38-39)  

 
Hier klinkt bovendien een ander centraal motief in Mommsens duiding door. De 
oorspronkelijke Romeinse burgerij was in Rome zelf vervangen door een Pöbel die 
vanuit een burgerlijk-liberaal standpunt geen nationale of staatsburgerlijke kwaliteiten 
meer had. De Romeinse expansie bood daarom niet alleen de mogelijkheid de nog te 
redden Italische burgerij door kolonisatie een nieuw bestaan te bieden, maar tegelijkertijd 
ook door de integratie van ‘jonge’ en ‘onbedorven’ volken de eigen staat en natie te 
‘verjongen’. Dit ‘verjongings’-thema komt, met de bijbehorende organische en 
levensstadiametaforen92, veelvuldig terug en is verbonden met een opvatting van de 
noodzaak van cultuurontwikkeling überhaupt. Aan de basis van de Römische Geschichte 
legde Mommsen, zoals hij in het voorwoord nadrukkelijk stelde, het model van een 
cyclische ontwikkeling van menselijke beschavingen. Hoogtepunt en nastrevenswaardig 
ideaal vormde hierin de burgerlijke maatschappij binnen een nationale staat, 
gekarakteriseerd door burgerlijke gelijkheid. Deze nationale staat was sinds Rome ook 
buiten Italië expandeerde niet langer een mogelijk doel: het Romeinse rijk was geen 
nationale staat, maar een wereldrijk. De Grieks-Latijnse cultuur van dit rijk echter werd 
door Mommsen geïnterpreteerd als superieur aan de culturen van de overwonnen volken 
en het Grieks-Romeinse beschavingsoffensief in deze regio’s wenselijk geacht, vooral 

                                                 
91 RG. V, 213. Vgl. RG. IV, 214-15: “Was die unwiderstehliche Macht der Verhältnisse durch den wider 
seinen Willen die Grundlagen der künftigen römischen Herrschaft im Westen wie im Osten feststellenden 
Senat vorbereitet hatte […], das hat der Schöpfer der römischen Demokratie Gaius Gracchus mit 
staatsmännischer Klarheit und Sicherheit erfaßt und durchzuführen begonnen. Die beiden Grundgedanken 
der neuen Politik: das Machtgebiet Roms, soweit es hellenisch war, zu reunieren, soweit es nicht hellenisch 
war, zu kolonisieren, waren mit der Einziehung des Attalischen Reiches, mit den transalpinischen 
Eroberungen des Flaccus bereits in der gracchischen Zeit praktisch anerkannt worden…” 
92 Vgl. RG. V, 213; programmatisch in de inleiding van band V (RG. VI, 13): “Der römische Staat dieser 
Epoche gleicht einem gewaltigen Baum, um dessen im Absterben begriffenen Hauptstamm mächtige 
Nebentriebe rings emporstreben.” Vgl. verder onder blz. 299. 
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ook omdat het gebaseerd zou zijn op principiële uitgangspunten van het burgerlijk-
liberale denken. Het slagen van dit offensief – de romanisering van het westen – had 
echter tevens de fundamenten gelegd voor de moderne westerse beschaving. Daar lag 
voor Mommsen de betekenis van de Romeinse geschiedenis en vooral ook de historische 
rol van Julius Caesar: 
 

“Daß von Hellas und Italien vergangener Herrlichkeit zu dem stolzeren Bau der neueren 
Weltgeschichte eine Brücke hinüberführt, daß Westeuropa romanisch, das germanische 
Europa klassisch ist, daß die Namen Themistokles und Scipio für uns einen anderen 
Klang haben, als Asoka und Salmanassar, daß Homer und Sophokles nicht wie die Veden 
und Kalidasa nur den literarischen Botaniker anziehen, sondern in dem eigenen Garten 
uns blühen, das ist Caesars Werk; und wenn die Schöpfung seines großen Vorgängers im 
Osten von den Sturmfluten des Mittelalters ganz zertrümmert worden ist, so hat Caesars 
Bau die Jahrhunderte überdauert, die dem Menschengeschlecht Religion und Staat 
verwandelt, den Schwerpunkt der Zivilisation selbst ihm verschoben haben, und für das, 
was wir Ewigkeit nennen, steht er aufrecht.” (RG. IV, 392) 
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6  Samenvatting 
 
Mommsens duiding van de Romeinse expansie buiten Italië vanaf de derde eeuw v.C. 
wordt vaak omschreven als de theorie van het defensief imperialisme. Rome had immers 
naar zijn mening niet bewust gestreefd naar gebiedsuitbreiding, maar was steeds uit 
andere motieven ten strijde getrokken: ten behoeve van bondgenoten of als preventieve 
aanval uit angst voor agressie van andere staten of in ieder geval om de 
machtsontwikkeling van die andere staten te voorkomen. 

Er speelt in Mommsens duiding van de Romeinse expansie echter ook een positief 
gewaardeerde actieve motivatie een rol. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de 
bescherming van de Griekse cultuur en de actieve verbreiding van de Grieks-Romeinse 
civilisatie, die de basis vormde van de moderne Europese beschaving. Bij deze duiding 
vormen, bewust of onbewust, contemporaine rechtvaardigingen van het Europese 
imperialisme het uitgangspunt. Daarbij gaat het zowel om de Britse kolonisatie van 
Noord-Amerika en Ierland als om de zogenaamde Duitse Ostkolonisation vanaf de 
Middeleeuwen. Mommsen gebruikte zelf herhaaldelijk analogieën met de kolonisatie van 
Noord-Amerika in zijn Römische Geschichte. Dat geldt weliswaar niet voor de 
Ostkolonisation, maar in dat geval zijn er wel duidelijke conceptuele overeenkomsten 
met de contemporaine beschrijvingen en duidingen van dit fenomeen door gelijkgezinde 
nationaal-liberale auteurs als Freytag en Treitschke. 

Het historiografische model waarvan Mommsen hierbij gebruik maakte is de in de 
Verlichting populair geworden theorie van de ontwikkeling van de menselijke beschaving 
in een aantal sociaal-economische en culturele fasen, een ontwikkeling die haar eind- en 
hoogtepunt zou hebben gevonden in de moderne Europese cultuur. Met behulp van deze 
theorie kon het Europese overzeese maar ook het Duitse imperialisme in Europa 
verdedigd worden als een beschavingsoffensief. Mommsen duidde de Romeinse expansie 
in deze zin. Met name de romanisatie van het westelijke deel van het Romeinse rijk werd 
door hem als een belangrijke bijdrage van Rome aan de ontwikkeling van de moderne 
civilisatie gezien. 

Het tweede door Mommsen positief gewaardeerde element van de Romeinse 
expansie buiten Italië ligt op het terrein van de binnenlandse politiek. Het imperialisme 
zag hij als een centraal punt in het politieke programma van de democratische partij, 
zoals dat gevormd was door Gaius Gracchus en Julius Caesar. In de veroverde overzeese 
gebieden konden door het stichten van nieuwe koloniën verarmde Romeinse burgers aan 
een zelfstandig burgerlijk bestaan worden geholpen, zodat er een einde zou komen aan de 
verpaupering en de sociale ellende in de stad Rome en aan het hierdoor veroorzaakte 
conflict tussen arm en rijk dat een belangrijke rol had gespeeld in de geschiedenis van de 
Romeinse republiek. 

Dit punt was nauw verbonden met een aantal andere centrale programmapunten 
van de democratische partij: de vestiging van de monarchie en de civilisering, en de 
daarmee onverbrekelijk verbonden uiteindelijke gelijkberechtiging, van de 
provinciebewoners – daarmee zouden ook de beide andere politieke conflicthaarden van 
de republiek, namelijk de strijd om de omvang van de macht van de hoogste magistraten 
en de strijd van de achtergestelde maatschappelijke groepen voor burgerlijke 
gelijkberechtiging, opgelost moeten worden. Caesars verovering van Gallië en zijn 



 281 

romaniseringspolitiek worden door Mommsen als de uitvoering van dit programma 
geduid. Het is vooral op dit punt dat er sprake is van een duidelijke samenhang tussen de 
eerste drie banden van de Römische Geschichte en het pas in 1885 verschenen vijfde 
deel, waarin de vestiging van de provincies en de hier te vinden uitbreiding en bloei van 
de antieke beschaving centraal staan. Ook een ander belangrijk element van Mommsens 
duiding van de Romeinse geschiedenis in het algemeen en van de Romeinse expansie in 
het bijzonder komt hier terug: de centrale rol van de vrijhandel en van een niet alleen 
economisch maar ook sittlich gedefinieerd burgerlijk arbeidsethos. Deze beide thema’s 
staan centraal in de analyse van deel vijf in het volgende hoofdstuk. 
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IX Het vijfde deel:  
de Romeinse provincies in de keizertijd 
 

 
 
 
 
 
1 Inleiding 
 
Mommsen heeft zijn Römische Geschichte nooit voltooid. Sinds zijn terugkeer naar 
Pruisen, eerst in Breslau, enkele jaren later in Berlijn, was hij in de eerste plaats bezig 
met de organisatie van en het werk voor het Corpus Inscriptionum Latinarum. Later 
kwamen er andere grote projecten op zijn wetenschappelijke agenda, waaronder het 
Römisches Staatsrecht. Toch is het plan de Römische Geschichte voort te zetten en ook 
de geschiedenis van de keizertijd te schrijven lange tijd niet opgegeven. In 1885 
verscheen deel vijf, waarin de geschiedenis van de provincies in de keizertijd behandeld 
wordt. De vierde band, waarin de politieke en institutionele geschiedenis van het 
keizerlijke Rome en de daarmee nauw verbonden situatie in Italië aan de orde hadden 
moeten komen, is nooit verschenen. Wel heeft Mommsen vanaf 1863 regelmatig 
hoorcolleges over de Romeinse keizertijd gegeven. Zijn eigen concepten daarvoor zijn 
verloren gegaan, maar de aantekeningen van verschillende studenten zijn bewaard 
gebleven. In 1992 hebben Barbara en Alexander Demandt de uitgewerkte aantekeningen 
gepubliceerd, die Paul en Sebastian Hensel hadden gemaakt van Mommsens hoorcolleges 
over de keizertijd.1 Deze colleges omvatten in drie semesters de volledige geschiedenis 
van de keizertijd van Augustus tot aan de plundering van Rome door de Goten in 410. 
Maar hoewel deze uitgave een beeld geeft van Mommsens interpretatie van de 
verschillende aspecten van de geschiedenis van de Romeinse keizertijd, kan zij niet 
gezien worden als een blauwdruk voor de ontbrekende vierde band. De indeling van de 
Römische Geschichte in een deel over de geschiedenis van de stad Rome en Italië en een 
deel over de provincies ligt bijvoorbeeld zo niet aan de hoorcolleges ten grondslag.2  

In Mommsens onderzoek speelde de keizertijd steeds een centrale rol en de 
staatkundige instituties, met name de staatsrechtelijke positie van de princeps als 
magistraat, heeft hij uitgebreid geanalyseerd in het Römisches Staatsrecht. Dat aspect is 
boven in hoofdstuk V,4 aan de orde geweest en zal hier opnieuw kort besproken worden 
(hoofdstuk IX,4). 

                                                 
1 Mommsen, Römische Kaisergeschichte. Nach den Vorlesungs-Mitschriften von Sebastian und Paul 
Hensel 1882/86, Barbara en Alexander Demandt ed. (München 1992). Over de reden(en) waarom de vierde 
band er niet is gekomen is veel gespeculeerd, vgl. het overzicht bij Demandt, ‘Einleitung’, in Mommsen, 
Kaisergeschichte, 15 e.v. Met de vierde band is Mommsen ook wel degelijk begonnen (Demandt, 
‘Einleitung’, 36-38); een ontwerp voor de opening is recentelijk teruggevonden en door Barbara en 
Alexander Demandt gepubliceerd (ibid. 57-64; Demandt, Geschichte der Geschichte, 222-229). 
2 Vgl. ook de door Demandt, ‘Einleitung’, 39-40 aangegeven verschillen in waardering voor verschillende 
keizers in de aantekeningen van de Hensels en in de vijfde band van de Römische Geschichte. 
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In dit hoofdstuk zal ik eerst ingaan op de opbouw van deel vijf van de Römische 
Geschichte, omdat de structuur van deze band sterk afwijkt van die van de eerste drie 
delen. Vervolgens zullen vooral díe inhoudelijke aspecten aan de orde komen die dit 
vijfde deel met de eerder verschenen banden verbinden. Daarbij gaat het om de 
universele en kosmopolitische Grieks-Latijnse cultuur, die de basis voor de moderne 
Europese beschaving zou vormen, en om de rol die de stedelijke gemeenschappen in het 
Romeinse rijk zouden hebben gespeeld en Mommsens hiermee verbonden positieve 
inschatting van de burgerlijke op handel gebaseerde maatschappij. Tot slot komt echter 
ook Mommsens reeds in de eerste banden tot uitdrukking gekomen ambiguïteit tegenover 
de kapitalistische economie opnieuw aan de orde.  
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2 De opbouw 
 
Het vijfde deel kwam in een verbazingwekkend kort tijdsbestek tot stand. Op 31 mei 
1883 had Mommsen minister von Goßler om verlof gevraagd, teneinde zijn 
geschiedschrijving weer te kunnen oppakken; op 19 november van dat jaar meldde hij 
Heinrich Degenkolb dat hij hieraan sinds enkele weken werkte.3 In april 1884 meldde 
Mommsen aan Wilamowitz, dat hij met de geschiedenis van de oostelijke provincies 
bezig was.4 In augustus van dat jaar waren de hoofdstukken over Palestina, Syrië, de 
oostgrens en Egypte voltooid en werkte hij aan Griekenland en Klein-Azië, “Abschnitte, 
vor den ich mich besonders fürchte.”5 In oktober had Wilamowitz het hele manuscript in 
handen, inclusief de inleiding.6  

In de opbouw onderscheidt deze band zich fundamenteel van de eerste drie. Niet 
de chronologische vertelling van de Romeinse geschiedenis vormt het basisprincipe, 
maar de geschiedenis van de provincies. In dertien hoofdstukken worden de verschillende 
regio’s van het rijk besproken, met uitzondering van Italië, dat in band IV aan de orde 
had moeten komen. Om deze opzet te rechtvaardigen wees Mommsen op de aard van de 
bronnen.7 Deze zouden even betrouwbaar of onbetrouwbaar zijn als de bronnen voor de 
geschiedenis van de vroege republiek. Met name de anekdotenschat die de 
keizergeschiedenis en de keizervitae leverden zag hij als onbetrouwbaar en weinig 
informatief. Mommsen ging het immers steeds om de grote lijnen van het historisch 
proces, om de instituties en de economische en maatschappelijke ontwikkeling. Niet voor 
niets schreef hij aan Bernays, naar aanleiding van de voltooiing van de tweede band van 
het Römisches Staatsrecht, waarin het principaat besproken wordt: “für die besten Leser 
wird das die Fortsetzung der Geschichte sein – vielleicht die einzige, die, sei es der Stoff, 
sei es mein Naturell gestattet.”8 De politieke programma’s, voor zover zij met de 
institutionele en sociaal-economische ontwikkeling in verband waren te brengen, waren 
voor de keizertijd achter de paleismuren verborgen gebleven.9 Tegenover de 
overgeleverde antieke traditie, met haar nadruk op de karakteristieken van en anekdotes 
over de individuele keizers, wees Mommsen op de continuïteiten in de geschiedenis van 
de keizertijd. De expansie van Rome had een “Verschiebung der lebendigen Entwicklung 
vom Zentrum in die Peripherie” tot gevolg gehad en het was deze centrale 
ontwikkelingslijn die Mommsen in de keizertijd wilde vervolgen:  
 

                                                 
3 Wickert, Mommsen III, 660, nr. 190; 661, nr. 193. 
4 Briefwechsel, nr. 150, blz. 172; waarschijnlijk is de aanduiding van Wilamowitz in zijn brief van 6 maart 
1884, ibid. nr. 149, blz. 170 waaruit blijkt dat Mommsen met de geschiedenis van het vroege christendom 
bezig was ook in dit kader te plaatsen: vgl. zijn brief aan Marie von Wilamowitz, 16 febr. 1884 (Wickert, 
Mommsen III, 664 nr. 202). 
5 Briefwechsel, nr. 172, blz. 186. 
6 Briefwechsel, nr. 179, blz. 192-93; ibid. nr. 180, blz. 196: “Die Vorbemerkungen gehören zum Schönsten, 
was Du je geschrieben hast; ich hätte eine solche Motivierung von Band V kaum für möglich gehalten.” 
7 Vgl. Bringmann, ‘Zur Beurteilung der römischen Kaiserzeit’, 75-76. 
8 Brief van 16 juli 1875: Wickert, Mommsen III, 655 nr. 173. 
9 Vgl. StR. II/2, 948: “ theils entzieht dasselbe [het persoonlijke ingrijpen van de keizers] bei dem 
Zurücktreten des Marktes und der Curie sich weit mehr unseren Blicken, und immer um so mehr, je 
wichtiger die Frage ist, um die es sich handelt.” Vgl. ibid. 952. 
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“Die Geschichte der Stadt Rom hat sich zu der des Landes Italien, diese zu der der Welt 
des Mitttelmeers erweitert… Der römische Staat dieser Epoche gleicht einem gewaltigen 
Baum, um dessen im Absterben begriffenen Hauptstamm mächtige Nebentriebe rings 
emporstreben.” (RG. VI, 13)  

 
Het is deze ontwikkelingslijn, die Mommsen in de provincies wilde volgen, maar 
“worauf es am meisten ankommt, davon erfahren wir am wenigsten.” (RG. VI, 13) 
Evenals in het geval van de vroege republiek was het daarom noodzakelijk het 
beschikbare materiaal uit de overlevering, uit inscripties en uit de materiële cultuur 
systematisch te verzamelen en te ordenen. Alleen op basis van een dergelijke 
verzameling van bronnen was het volgens Mommsen mogelijk “in dem Gewordenen 
aufbewahrte Spuren des Werdens” te zoeken en “allgemeine Institutionen in ihrer 
Beziehung auf die einzelnen Landesteile” te interpreteren (RG. VI, 15). 

De uiterlijke structuur van deel vijf wijkt zodoende sterk af van die van de eerste 
drie banden. Toch is in Mommsens methode en in de hoofdlijnen van de interpretatie 
sprake van een nauwe samenhang met deze dertig jaar eerder verschenen delen.10 De 
geschiedenis van de provincies van het Romeinse rijk is de geschiedenis van hun 
incorporatie in dat rijk en van de in dat proces tot stand gekomen provinciale organisatie. 
Met de informatie hierover opent Mommsen steeds de desbetreffende hoofdstukken. In 
dit kader passen ook de uitgebreide beschrijvingen van de grensoorlogen in het 
Alpengebied en de aansluitende expansie in het gebied van de Germanen in hoofdstuk 1, 
en van de oorlogen aan de Donau- en de Eufraatgrens in de hoofdstukken 6 en 9. Na de 
vertelling van de bezetting door de Romeinen – wanneer deze tenminste niet reeds in de 
tijd van de republiek had plaats gevonden –  volgt steeds een beschrijving van de 
Romeinse provincie met veel aandacht voor de grensverdediging, de bestuurlijke 
organisatie, de ontwikkeling van de Grieks-Romeinse beschaving en de sociaal-
economische situatie.11 Die opzet was niet volledig nieuw. Reeds het essay over 
‘Zwitserland in de Romeinse tijd’ (1854) is op een vergelijkbare manier gestructureerd. 

Veel aandacht wordt door Mommsen gewijd aan de bestuurlijke organisatie van 
de provincies binnen de Romeinse staat. Deze aandacht past uiteraard in het sterk 
staatsrechtelijk bepaalde interpretatieve kader van zijn geschiedopvatting. Het is in dit 
verband dat Mommsen vaak gebruik maakt van het epigrafische materiaal dat hij zo goed 
kende. Opmerkelijk veel aandacht besteedde hij daarbij aan de Romeinse pogingen de 
verschillende ‘naties’ of volken binnen het rijksgebied “eine nationale Verfassung” te 
geven, “soweit eine solche mit der römischen Oberherrschaft sich vereinbaren ließ.” (RG. 
VI, 91) De Galliërs en de Grieken hadden immers, zoals Mommsen in de vroegere 
banden van de Römische Geschichte had uitgelegd, uit zichzelf de vorming van een 
nationale staat niet  tot stand gebracht. Hierin zag Mommsen de ‘tragiek’ van de 
nationale ontwikkeling van beide volken.12 Zij kregen nu van de Romeinen wat zij uit 

                                                 
10 Dit wordt in de literatuur over Mommsen in de regel ontkend. Typerend is Bringmanns inschatting: “der 
viel später erschienene fünfte Band über die Geschichte der römischen Provinzen in der Kaiserzeit hängt 
weder zeitlich noch sachlich mit den drei ersten Bänden zusammen.” (Geschichte der römischen Republik, 
436). Vgl. bijv. ook Rebenich, Mommsen, 89-90. Typerend is dat de onvolprezen DTV-uitgave voor de 
vijfde band (de zesde en zevende in deze uitgave) een aparte index heeft. 
11 Een korte maar treffende karakteristiek van de opzet bij Christ, ‘Mommsen und die Römische 
Geschichte’, 51-52. 
12 RG. VI, 231: Griekenland. 
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zichzelf niet ontwikkeld hadden, maar wat zij wel hadden moeten ontwikkelen, namelijk 
een bestuurlijk en vooral nationaal-religieus centrum dat kon fungeren als nationale 
vertegenwoordiging:  
 

“Wie der hellenischen, so verlieh Augustus der gallischen eine organisierte 
Gesamtvertretung, welche dort wie hier in der Epoche der Freiheit und der Zerfahrenheit 
wohl erstrebt, aber nie erreicht worden war.”13  

 

                                                 
13 RG. VI, 91. 
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3 De Grieks-Romeinse beschaving  
 
De tweede hoofdlijn die Mommsen in de ontwikkeling van de keizertijd ontwaarde is de 
ontwikkeling van de Grieks-Romeinse beschaving. Ook op dit punt sluit band vijf direct 
aan bij het interpretatieve kader van de eerdere banden.14 Door de expansie buiten Italië 
had Rome de ontwikkeling van een Italische nationale staat met een nationale Latijnse 
cultuur verhinderd. Om de Italische natie te redden moest in het westen door middel van 
kolonisatie een nieuwe Lebensraum ontsloten worden. En in het oosten hadden de 
Romeinen de taak de resultaten van de Griekse expansie door Alexander de Grote en 
diens opvolgers te bevestigen. Caesar had de noodzaak hiervan ingezien en tot basis van 
zijn provinciepolitiek gemaakt. Aan het vanaf de Punische Oorlogen ontstane wereldrijk 
zou een universele hellenistisch gekleurde cultuur ten grondslag moeten liggen, 
gebaseerd op de oorspronkelijke verwantschap van de Latijns-Italische en de Griekse 
cultuur.15 De romanisering of latinisering van het westen, het “weltgeschichtliche Werk 
der Kaiserzeit” (RG. VI, 69), en de hellenisering van het oostelijk deel van het rijk 
werden dankzij het door Caesar en Augustus opgezette systeem tot leidraad van het 
keizerlijke provinciebestuur. Hoewel Mommsen de ondergang van de nationale cultuur 
van Italië (evenals van het klassieke Griekenland) betreurde, werd deze politiek door hem 
toch positief beoordeeld, omdat zij in de gegeven omstandigheden noodzakelijk was en 
omdat hierdoor op de lange termijn de basis werd gelegd voor de verdere ontwikkeling 
van de Europese beschaving. Het in de provincies uitmondende imperialisme werd 
geïnterpreteerd als een beschavingsoffensief en bij de bespreking van de verschillende 
provincies ging hij daarom steeds in op de mate van romanisering dan wel hellenisering 
van de desbetreffende regio. Zo was voor Mommsen bijvoorbeeld “die Zivilisierung und 
die Romanisierung Dalmatiens eine der eigensten und eine der bedeutendsten 
Erscheinungen der Kaiserzeit.” (RG. VI, 187-88) 

Belangrijke indicatie voor deze ontwikkeling was voor Mommsen steeds de 
religieuze en taalkundige ontwikkeling, zoals deze in de inscripties zichtbaar werd. De rol 
van de centrale overheid achtte hij daarbij van groot belang. Steeds bleven naast de 
officiële taal de oorspronkelijke nationale talen levend, zoals in Gallië en Afrika. De 
nadruk waarmee de Romeinse overheid de officiële taal bevorderde, was dan ook 
uiteindelijk doorslaggevend voor het succes van dit beschavingsoffensief.16 Het was op 
dit punt dat Rome op de lange termijn een grote invloed uitoefende op de westerse 
beschaving. Zo werd bijvoorbeeld de oude provincie Gallia Narbonensis, uiteraard op 
initiatief van Mommsens held Caesar, veel sneller en grondiger bestuurlijk gelatiniseerd 
dan de beide andere Gallische provincies en deze  
 

“Gegensatz der Verwaltung […] hat wohl die noch heute nachwirkende Verschiedenheit 
der Länder der Langue d’oc und der Provence zu denen der Langue d’oui zunächst und 
haupsächlich herbeigeführt.”17  

                                                 
14 Correct: Christ, ‘Mommsen und die Römische Geschichte’, 51. 
15 RG. V, 213-14, 233 en passim. Vgl. boven hoofdstuk VIII,3 en 5. 
16 Gallië: VI, 96 e.v.; Afrika: VII, 333 e.v. 
17 RG. VI, 84-85; vgl. ibid. 179 over Engeland: “Wenn im heutigen England, abgesehen von Wales, und bis 
vor kurzem von Cornwall, die alte Landessprache verschwunden ist, so ist sie nicht den Angeln oder den 
Sachsen, sondern dem römischen Idiom gewichen…” 
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Daarbij was Mommsen zich overigens zeer goed van de grenzen van dit proces bewust. 
De vraag of deze taalkundige  romanisering ook na het verdwijnen van de Romeinse 
macht stand hield, was mede afhankelijk van externe ontwikkelingen. In Afrika, waar het 
eveneens Caesar was geweest die het initiatief tot de civilisering en latinisering had 
gegeven (RG. VII, 318), was het Latijn, evenals het Punisch van de Karthagers, 
uiteindelijk zelfs volledig verdwenen:  
 

“Als die Araber nach Afrika kamen, fanden sie als Landessprache wohl die der Berber 
vor, aber nicht mehr die der Poener, mit der karthagischen und römischen Zivilisation 
sind beide Fremdsprachen verschwunden, während die alteinheimische noch heute lebt. 
Die zivilisierten Fremdherrschaften wechselten; die Berber blieben wie die Palme der 
Oase und der Sand der Wüste.” (RG. VII, 336) 

 
Het waren de grote stedelijke centra, die “die eigentliche Herde der neuen Kultur” 
vormden (RG. VI, 178). De basis voor het Grieks-Romeinse beschavingsproces werd dan 
ook gevormd door de stichting van steden, “das rechte Merkzeichen der hellenisch-
römischen Zivilisation” (RG. VII, 55). De uitbreiding van de stedelijke cultuur in het 
westen van het rijk vormt een steeds terugkerend element in Mommsens bespreking van 
de verschillende provincies. “Wichtiger aber als diese Kriegserfolge”, schrijft hij 
bijvoorbeeld in zijn oordeel over Octavianus’ militaire operaties in Pannonië,  
 

“war das Friedenswerk, das zugleich sich vollzog und zu dessen Sicherung sie dienen 
sollten. Ohne Zweifel in diesen Jahren erhielten die Hafenplätze an der istrischen und 
dalmatinischen Küste, soweit sie in dem Machtbereich Caesars lagen […], durch den 
zweiten Julier zum Teil städtische Mauern, sämtlich städtisches Recht. Die Plätze selbst 
bestanden wohl alle schon längst als römische Flecken; aber es war immer von 
wesentlicher Bedeutung, daß sie jetzt unter die italischen Gemeinden gleichberechtigt 
wurden.” (RG. VI, 19)  

 
Op vergelijkbare wijze oordeelde Mommsen over de hellenisering van Thracië waar 
verschillende keizers er toe overgegaan waren de “griechische Stadtverfassung im 
Binnenlande einzuführen”, een politiek die gekarakteriseerd wordt als “eine Zivilisierung 
und Hellenisierung der Provinz von oben herab.” (RG. VI, 278) Met deze hellenisering 
van Thracië bewogen de keizers zich in de voetsporen van Alexander de Grote, zoals de 
Romeinse politiek in het oosten op dit terrein door Mommsen steeds weer met Alexander 
in verband wordt gebracht (boven hoofdstuk VIII,3). De Macedonische koning had in 
Azië de Grieken een groot terrein voor hun expansie geopend en in “dem großen Werk 
der Hellenisierung des Binnenlandes dieser Provinz wetteiferten, Alexanders Intentionen 
entsprechend, alle hellenische Regierungen, Lysimachos, die Seleukiden, die Attaliden”; 
in hun stadstichtingen was een “Jahrhunderte hindurch sich fortsetzenden und dennoch 
homogenen und zielbewußten Tätigkeit zu erkennen.” (RG. VII, 12) Inzake 
stadstichtingen viel voor Rome in Klein-Azië dan ook niet veel meer te doen, zodat de 
westelijke grootmacht reeds ten tijde van de republiek “hier wesentlich auftrat als 
Schirmherr der stammverwandten Hellenen.” (RG. II, 267) Ook in de keizertijd trad het 
Romeinse gezag hier vooral op als “Schild und Schwert der Griechen des Ostens”.18 In 
                                                 
18 RG. VI, 231; dezelfde formulering ibid.78 in het geval van Massalia; vgl. ibid. 195 over Illyrië. 
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Pontus echter was “die römische Eroberung zugleich die Hellenisierung; Pompeius 
organisierte die Provinz in der Weise, daß er die elf Hauptortschaften derselben zu 
Städten machte und unter sie das Gebiet verteilte.”19  

Met het hierbij gebruikte stadsbegrip doelde Mommsen niet alleen op de specifiek 
antieke stedelijke cultuur met haar badhuizen, tempels, theaters enzovoort, maar met 
name ook op het juridische stadsbegrip: een stad was in de antieke wereld een autonome, 
zich zelf besturende burgerlijke gemeenschap. Het voortbestaan van de lokale autonomie 
van de stedelijke gemeenschappen vormt dan ook een belangrijk element in Mommsens 
positieve oordeel over de Romeinse militaire expansie:  
 

“nicht das altmakedonische Erbfürstentum, sondern die griechische Politie hat Alexander 
in den Osten getragen und nicht aus Stämmen, sondern aus Städten gedachte er und 
gedachten die Römer ihr Reich zusammenzusetzen. Der Begriff der autonomen 
Bürgerschaft ist ein dehnbarer und die Autonomie Athens und Thebens eine andere als 
die der makedonischen und der syrischen Stadt, eben wie im römischen Kreis die 
Autonomie des freien Capua einen anderen Inhalt hatte als die der latinischen 
Pflanzstädte der Republik oder gar der Stadtgemeinden des Kaiserreichs; aber der 
Grundgedanke ist überall das sich selbst verwaltende, in seinem Mauerring souveräne 
Bürgertum.”20  

 
Deze stedelijke cultuur wordt herhaaldelijk gecontrasteerd met de apolitieke despotisch 
geregeerde oriënt, met de feodale Middeleeuwen, en met de zich op een lager 
ontwikkelingsniveau bevindende culturen zoals de Keltische. Zowel de Gallische als de 
oriëntaalse stad (waarmee dan uiteraard niet de hellenistische stad bedoeld wordt) had 
“nur merkantile und strategische, nicht politische Bedeutung…” (RG. IV, 226) En ook 
het verval van de Grieks-Romeinse beschaving wordt weer in een oriëntalistisch kader 
geduid doordat Mommsen de geschiedenis van het keizerrijk plaatst in de “als eb en 
vloed” heen en weer golvende geschiedenis van het quasi-eeuwige conflict tussen oost en 
west, tussen oriënt en occident. De verwoesting van de antieke beschaving in het oosten 
was onderdeel van de grote “teruglopende beweging” waarvan “de laatste uitlopers het 
Alhambra van Granada en de grote moskee van Constantinopel” waren.21 Zij was, zoals 
Mommsen herhaaldelijk stelt, het werk van de Islam, “der Henker des Hellenentums”.22 
 
De rol van de staat: vrede, orde en economische bloei  
 
Steeds weer knoopte Mommsen het Grieks-Romeinse beschavingsoffensief in de antieke 
wereld aan militaire macht, eerst die van Alexander de Grote en diens opvolgers, 
vervolgens die van Rome, en hij waardeerde deze militaire macht in dit verband 
principieel positief (zie boven hoofdstuk VIII). Daarbij gingen offensieve en defensieve 
elementen hand in hand. De verovering van Gallië door Caesar en die van Arabië door 
Trajanus worden als basis van de romanisering dan wel hellenisering gewaardeerd. In een 
aantal gevallen, zoals in Pannonië (RG. VI, 188), waren de militaire kampen ook de 

                                                 
19 RG. VII, 16-17; RG. IV, 152 had Mommsen de door Pompeius in het oosten gestichte steden reeds als 
“neue Brennpunkte  der hellenischen Zivilisation” gekarakteriseerd. 
20 RG. VII, 152; vgl. RG. VI, 19, cit. boven blz. 289. 
21 RG. III, 70; zie boven hfdst. V,6. 
22 RG. VII, 305; vgl. ibid. 171, 184, 285, 331. 
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brandpunten van de antieke beschaving in de grensregio geworden. Meer nadruk legde 
Mommsen echter op het defensieve element van de keizerlijke legers. Augustus’ oorlog 
ter pacificatie van de Alpen (in feite een ordinaire militaire expansie) was in zijn ogen 
“das, was ein Krieg sein soll, der Schirmer und der Bürge des Friedens.”23 De 
doelstelling van de Romeinse regering was immers een einde te maken aan de constante 
invallen van de daar levende ‘rovers’ en hun plunderingen van de Noorditalische boeren 
en kooplieden.24 Met de expansie was het, sinds Augustus de verovering van heel 
Germanië na de nederlaag van Varus had opgegeven (9 n.C.), grotendeels voorbij; de 
oorlogen die er gevoerd waren, zouden vrijwel zonder uitzondering defensieve oorlogen 
zijn geweest. Binnen de zodoende gevestigde grenzen bracht de keizertijd vrede en orde. 
Dankzij deze vrede en orde had de Latijns-Griekse beschaving zich kunnen ontwikkelen 
en hadden de inwoners van het rijk in welvaart kunnen leven. Deze positieve werking 
verwoordde Mommsen in zijn bekende laudatio op het keizerrijk in de inleiding van de 
vijfde band: 
 

“Das eben ist das Großartige dieser Jahrhunderte, daß das einmal angelegte Werk, die 
Durchführung der lateinisch-griechischen Zivilisierung in der Form der Ausbildung der 
städtischen Gemeindeverfassung, die allmähliche Einziehung der barbarischen oder doch 
fremdartigen Elemente in diesen Kreis, eine Arbeit, welche ihrem Wesen nach 
Jahrhunderte stetiger Tätigkeit und ruhiger Selbstentwicklung erforderte, diese lange Frist 
und diesen Frieden zu Lande und zur See gefunden hat. Das Greisenalter vermag nicht 
neue Gedanken und schöpferische Tätigkeit zu entwickeln, und das hat auch das 
römische Kaiserregiment nicht getan; aber es hat in seinem Kreise, den die, welche ihm 
angehörten, nicht mit Unrecht als die Welt empfanden, den Frieden und das Gedeihen der 
vielen vereinigten Nationen länger und vollständiger gehegt, als es irgendeiner anderen 
Vormacht je gelungen ist. In den Ackerstädten Afrikas, in den Winzerheimstätten an der 
Mosel, in den blühenden Ortschaften der lykischen Gebirge und des syrischen 
Wüstenrandes ist die Arbeit der Kaiserzeit zu suchen und auch zu finden. Noch heute gibt 
es manche Landschaft des Orients wie des Okzidents, für welche die Kaiserzeit den an 
sich sehr bescheidenen, aber doch vorher wie nachher nie erreichten Höhepunkt des 
guten Regiments bezeichnet; und wenn einmal ein Engel des Herrn die Bilanz aufmachen 
sollte, ob das von Severus Antoninus beherrschte Gebiet damals oder heute mit größerem 
Verstande und mit größerer Humanität regiert worden ist, ob Gesittung und Völkerglück 
im allgemeinen seitdem vorwärts- oder zurückgegangen sind, so ist es sehr zweifelhaft, 
ob der Spruch zu Gunsten der Gegenwart ausfallen würde.” (RG. VI, 14) 

 
Mommsen benadrukte keer op keer dit weldadige aspect van de keizerlijke regering. In 
alle hoofdstukken wijdde hij een deel aan de beschrijving van de welvaart die onder dit 
regime zou hebben geheerst. Daarbij legde hij steeds een verband tussen deze welvaart en 
de stedelijke ontwikkeling. Steden, of althans de overblijfselen daarvan, werden daarbij 
door Mommsen gebruikt om de bloei van de welvaart in het Romeinse rijk aan te duiden. 
Zuid-Gallië bijvoorbeeld,  

                                                 
23 RG. VI, 25.  
24 RG. VI, 24: “Oft genug überwunden und als besiegt auf dem Kapitol proklamiert, plünderten diese 
Stämme, allen Lorbeeren der vornehmen Triumphatoren zum Trotz, fortwährend die Bauern und die 
Kaufleute Oberitaliens.” Daaruit was voor de “regering” de noodzaak ontstaan “auch den nördlichen 
Abhang in ihre Gewalt zu bringen; denn ohne Zweifel strömten beständig zahlreiche dieser Raubgesellen 
über die Berge herüber, um das reiche Nachbarland zu brandschatzen.” 
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“mehr als irgendeine andere Provinz durch seine Lage jedem feindlichen Angriff 
entzogen und gleich Italien und Andalusien ein Land der Olive und der Feige, gedieh 
unter dem Kaiserregiment zu hohem Wohlstand und reicher städtischer Entwicklung. Das 
Amphitheater und das Sarkophagfeld von Arles, der ‘Mutter ganz Galliens’, das Theater 
von Orange, die in und bei Nimes noch heute aufrecht stehenden Tempel und Brücken 
sind davon bis in die Gegenwart lebendige Zeugen.”25  

 
Maar het was niet alleen de verdediging van de grenzen, waardoor de militaire macht van 
Rome haar zegenrijke werk deed. Even belangrijk was de strijd tegen de 
alomtegenwoordige piraten en rovers. Reeds in de eerdere banden had Mommsen een 
nauwe relatie gelegd tussen de neergang van Rome onder het oligarchische regime van de 
Senaat en de ruimte die dit bewind de zeerovers had geboden (vgl. boven blz. 133). Het 
snelle en efficiënte optreden van Pompeius tegen de piraten in vooral het oostelijk deel 
van het Middellandse Zeegebied had een voorproefje gegeven van het weldadige karakter 
dat de monarchie onder de gegeven omstandigheden in het Romeinse Rijk moest 
aannemen. Niet voor niets stak de piraterij in dit gebied de kop weer op toen in de derde 
eeuw het keizerlijke gezag volledig verloren ging.26  

Steeds weer contrasteerde Mommsen de (zee)roverij met de stedelijke 
beschaving. In Kilikië, dat onder de republiek een nooit volledig onderworpen haard van 
banditisme en piraterij was geweest, werd door Augustus een reeks veteranensteden 
gesticht,  
 

“offenbar bestimmt, dieses Gebiet der friedlichen Ansiedlung zu erobern. Die 
neugegründeten Städte blieben freilich unbedeutend, schränkten aber doch den Spielraum 
der freien Gebirgsbewohner in namhafter Weise ein, und der Landfriede muß endlich 
auch hier seinen Einzug gehalten haben.” (RG. VII, 21) 

 
Voor die vaststelling verwees Mommsen ook nu weer naar de bouwkundige 
overblijfselen die van dit beschavingsoffensief getuigen:  
 

“Sowohl die Ebene und die Bergterrassen Pamphyliens wie die Bergstädte Pisidiens 
selbst […] waren während der Kaiserzeit gut bevölkert und das Gebiet sorgfältig 
angebaut; die Reste mächtiger Wasserleitungen und auffallend großer Theater, sämtlich 

                                                 
25 RG. VI, 102; vergelijkbare karakteristieken geeft Mommsen voor Dacië (VI, 209) en Klein-Azië met de 
beschrijving van de stad Kragos (RG. VII, 37-8). 
26 RG. VI, 220 e.v.; VI, 220 stelt Mommsen expliciet n.a.v. een rooftocht in Phokis tijdens de regering van 
Antoninus Pius of Marcus Aurelius, “daß dieselben Erscheinungen, welche dem Sturz des Senatsregiments 
voraufgingen, jetzt sich erneuerten und noch bei äußerlich unerschüttert aufrecht stehender Reichsgewalt 
nicht bloß einzelne Piratenschiffe, sondern Piratengeschwader im Schwarzen und selbst im Mittelmeere 
kreuzten. Das nach dem Tode des Severus und vor allem nach dem Ausgang der letzten Dynastie deutlich 
erkennbare Sinken des Regiments offenbarte sich dann, wie billig [!], vor allem in dem weiteren Verfall der 
Seepolizei.” Het positieve effect van de Romeinse militaire macht ten tijde van het Principaat constateert 
Mommsen ook voor Italië; vgl. StR. II/2, 1075 noot 1, waar hij naar aanleiding van de stationering van 
militaire steunpunten opmerkt: “Das Schweigen der Schriftsteller und mehr noch das der Inschriften zeugt 
aber dafür, dass man späterhin von solcher Massnahmen absah; Augustus und Tiberius müssen im Bunde 
mit der Zeit das Banditenwesen in Italien so gründlich bewältigt haben, dass es für lange Zeit solcher 
Posten nicht mehr bedurfte.” Ook hier vormde de derde eeuw weer het keerpunt. 
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Anlagen aus der römischen Kaiserzeit, zeigen zwar nur handwerksmäßige Technik, aber 
Spuren eines reich entwickelten friedlichen Gedeihens.”27  

                                                 
27 RG. VII, 21; vgl. RG. VII, 13 (Hadrianoi), 16 (Bithynië). Heel fraai is het contrast in Mommsens 
karakteristiek van Syrië, omdat hier tegelijkertijd het contrast tussen de antieke welvaart en het moderne 
verval aangesproken wordt: “Apameia im mittleren Tal des Orontes, jetzt eine Felsenwildnis ohne Fluren 
und Bäume, wo die dürftigen Herden auf den spärlichen Weideplätzen von den Räubern des Gebirges 
dezimiert werden, ist weit und breit mit Ruinen besät…” (ibid. 166). 
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4 De Duitse monarchie en het Romeinse principaat 
 
Op 24 maart 1881 hield Mommsen een rede ter gelegenheid van de verjaardag van de 
keizer in de Akademie der Wissenschaften (RA. 104-115), een rede die, zoals 
gebruikelijk bij de ‘mandarijnen’ van deze periode, vol pathos en holle clichés is. Toch is 
zij om verschillende redenen hier van belang. In de eerste plaats vormt zij het begin van 
een positievere visie op Augustus, die tot dan toe door Mommsen in vergelijking met 
Caesar bijzonder negatief was beoordeeld.28 In de tweede plaats nam Mommsen hierin 
stelling tegenover de Duitse politiek van dat moment, waarbij hij zeldzamerwijze 
expliciet gebruik maakte van een historische analogie om een politiek standpunt te 
ondersteunen, namelijk de vergelijking van het contemporaine Duitsland met het 
Romeinse principaat. Het beeld dat Mommsen van het principaat ontwierp was deels 
gebaseerd op de staatsrechtelijke constructie in de tweede band van het Römisches 
Staatsrecht en liep anderzijds vooruit op de positieve visie op het keizerlijke bewind in de 
provincies die hij in de vijfde band van de Römische Geschichte (1885) zou formuleren. 
Deze positieve visie was op haar beurt nauw verbonden met Mommsens burgerlijk-
liberale wereldbeeld dat dan ook het interpretatieve kader vormt van deze band.  

Twee politieke ontwikkelingen zijn van belang voor Mommsens positieve duiding 
van het principaat in 1881: in de eerste plaats gaat het om de zogenaamde innere 
Reichsgründung, Bismarcks breuk met de liberalen en met de liberale politiek van de 
jaren 1870; het tweede actuele thema dat in deze rede aan de orde komt en dat doorwerkt 
in Mommsens beoordeling van de keizertijd in de vijfde band van de Römische 
Geschichte is het antisemitisme dat in deze jaren in het middelpunt van het publieke 
debat stond. Dit tweede thema – Mommsens beeld van het antieke jodendom en zijn 
reactie op het antisemitisme – zal in het volgende hoofdstuk afzonderlijk besproken 
worden.  

De leidraad van de rede werd gevormd door het monarchale karakter van de 
Pruisische en van de nieuwe Duitse constitutie. Mommsen benadrukte dat de 
Hohenzollern steeds een persoonlijke band met hun onderdanen hadden gehad en hij 
verklaarde deze band door te wijzen op de specifieke functie van de Pruisische monarch 
als opperbevelhebber van het leger.29 Het hiermee verbonden martiale karakter van de 
rede komt tot uitdrukking in zijn veel geciteerde uitspraak dat een eeuwige vrede niet 
alleen een illusionaire droom was, maar zelfs een niet te wensen situatie.30 Het belang 
van de Duitse krijgshaftigheid en een sterk militair opperbevelhebberschap in de persoon 
van de Pruisische koning was voor Mommsen gelegen in de bedreiging van de nieuwe 
Duitse eenheidsstaat door zijn buren. Daarbij zal hij niet alleen aan Frankrijk hebben 
gedacht, maar ook aan Rusland, waarmee de betrekkingen sinds het Congres van Berlijn 
(1878) sterk bekoeld waren. Zijn opmerkingen over de oorlog – hoe akelig zij een 
moderne lezer ook in de oren klinken – zijn primair gericht op een defensieve taak, zoals 

                                                 
28 Voor de ontwikkeling van Mommsens Augustus-beeld: Stahlmann, Augustus, hoofdstuk II, 1; over deze 
rede blz. 59-61. 
29 Ook bij andere gelegenheden door Mommsen benadrukt, bijv. RA. 30-31 (1877). Deze gedachte was in 
liberale kringen algemeen gangbaar: Frevert, ‘Nation, Krieg und Geschlecht’, 151 e.v., m.n. 155-56. 
30 RA. 106: “der ewige Friede ist unter allen Umständen nicht bloß ein Traum, den heute auch Kant nicht 
träumen würde, sondern nicht einmal zu wünschen.” 
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hij in het minder vaak geciteerde vervolg duidelijk maakt.31 Frank Becker heeft er 
bovendien recentelijk met recht op gewezen dat de perceptie van de oorlog, en dan met 
name van de recente Einigungskriege, in de liberale publicistiek verburgerlijkt werd. Het 
leger werd gepresenteerd als een burgerleger dat dankzij de dienstplicht niet alleen de 
eenheid van de natie representeerde maar deze ook heel concreet tot stand had gebracht. 
Met behulp van deze interpretatie konden de bestaande monarchie en de burgerlijke 
samenleving in een liberale duiding verzoend worden.32 

Deze Pruisisch-Duitse monarchie vergeleek Mommsen vervolgens met het 
principaat van Augustus, een staatkundige organisatie, “welche bei all ihren 
tiefgreifenden Fehlern und Schäden doch im Wesen auf demselben Grundgedanken ruht 
und deren abgeschlossenen vorliegenden Geschichte den Zuständen der Gegenwart 
einigermaßen zum Spiegel dienen kann.” (107) Mommsen wijst er op dat de 
uitgangssituatie voor dit staatkundige bouwwerk niet bepaald gunstig was geweest, 
omdat het gebouwd was “auf dem politisch, militärisch, ökonomisch und sittlich 
vollständigen Bankerott der damaligen Civilisation” (107-8) – een inschatting die 
overeenkomt met zijn interpretatie van de laat-Republikeinse staat en samenleving in de 
Römische Geschichte. Toch was het Augustus gelukt op deze bodem  
 

“einen Staat zu schaffen, der ein halbes Jahrtausend bestanden hat, in dem Wohlstand 
und Ordnung wenigstens wieder möglich wurden, welchem es gelungen ist die 
lateinische und griechische Civilisation in der Weise zu verschmelzen, wie sie noch heute 
gemeinschaftlich unsere Bildung beherrschen, und den barbarischen Westen dem 
lateinischen Kulturgebiet anzueignen.” (108) 

 
Belangrijk is hier het contrast dat Mommsen zag tussen deze positief gewaardeerde 
civilisatorische prestatie van het Romeinse Rijk en de onbeduidendheid van zijn heersers. 
Hij benadrukte dat de stabilisering van het rijk tot stand gebracht was door een man die 
“kein Caesar, keineswegs eine geniale Natur” was geweest, maar “vielmehr eine 
vorsichtige, wenig tatkräftige Persönlichkeit.” (108) Deze karakteristiek achtte Mommsen 
ook op Augustus’ opvolgers van toepassing. De reden waarom het principaat desondanks 
zo succesvol was geweest zag hij in de staatkundige combinatie van monarchale en 
republikeinse elementen. Van de monarchie had Augustus “die Lebenslänglichkeit und 
mit gewissen Einschränkungen die Machtfülle, vor allem die Kriegsherrnstellung” 
overgenomen, van de republiek “den Amtsbegriff mit all seinen konsequenzen.” (109) 
Zodoende oordeelde Mommsen:  
 

                                                 
31 RA. 106-7: “Wir Preußen, jetzt darf man sagen wir Deutschen beklagen uns keineswegs, daß uns ein 
Platz auf dem Erdball angewiesen ist, wo wir stets in der Lage sein werden uns unserer Einheit und 
Selbständigkeit zu wehren und wo kein Wassergürtel, kein machtloser Nachbar uns das Geschäft erleichtert 
Haus und Hof und Weib und Kind zu beschützen. Wir brauchen nicht den Krieg, seit wir unsere Grenzen 
gewonnen haben, aber wir brauchen die Kriegsrüstung und den Kriegsherrn.” Vgl. voor de internationale 
situatie op dat moment: W.J. Mommsen, Grossmachtstellung, 41 e.v. 
32 Becker, ‘Einigungskriege und Militarismus’. Vgl. bijv. Freytags opvattingen: boven blz. 15. Becker 
verzet zich tegen de interpretatie van het burgerlijke militarisme, zoals dat bijv. in Mommsens feestredes 
tot uitdrukking komt, als de uitdrukking van een ‘onderdanenmentaliteit’. Zijn analyse is op zichzelf 
overtuigend, maar hij bagatelliseert de mogelijke gevolgen van de militarisering van het publieke debat 
wellicht al te zeer. Bovendien is de cesuur minder scherp dan Becker meent; reeds voor 1870 was het 
Duitse liberalisme zeker niet pacifistisch ingesteld. 
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“Insofern darf man, was in etwas anderer Beziehung einzelnen der Kaiser nachgerühmt 
wird, daß sie Fürstentum und Freiheit zu paaren verstanden haben, in höherem Sinn für 
die Institution als solche in Anspruch nehmen; und dieser selbst in den schwachen und 
niederen Träger sich nie ganz verleugnende Grundgedanke ist es gewesen, welcher dem 
römischen Principat jene beispiellose Kraft des Organisierens verliehen und bewahrt 
hat.” (109) 

 
Hier zag Mommsen ook de voorbeeldfunctie van het principaat voor zijn eigen tijd:  
 

“Wir nehmen die gleiche hohe Ehre, den gleichen zukunftsvollen Beruf auch für unsere 
Herrscher in Anspruch. Auch sie sind nicht bloß Fürsten, sondern zugleich Beamte; auch 
für sie bestehen nicht nur Rechten, sondern zugleich Pflichten; auch sie sind 
verantwortlich, nicht vor dem Gericht oder der Volksvertretung, aber ihrem eigenen oder 
dem öffentlichen Gewissen.” (109-10; mijn cursivering)  

 
De rol van de monarch als stabiliserende eenheidsstichtende factor in de nieuwe Duitse 
natie wordt benadrukt, maar evenzeer het constitutioneel –  althans vanuit liberaal 
oogpunt – ongemakkelijke karakter van de staatsrechtelijke positie van de monarch. Een 
centrale rol kende Mommsen in dezen de openbare mening – het öffentliche Gewissen – 
toe als de enige instantie waaraan de vorst, behalve aan zijn eigen geweten, 
verantwoordelijkheid verschuldigd was. Dit was een gangbare houding van de liberalen 
tegenover de vorsten, zoals zij door Freytag in de roman Die verlorene Handschrift 
(1864) literair vormgegeven en gepropageerd was. Zij is typerend voor een 
regeringssysteem waarin de kanselier en de regering nog altijd primair afhankelijk waren 
van de gunst van de monarch en niet van een gekozen volksvertegenwoordiging. En 
evenals Freytag in de jaren 1860 had Mommsen daarom begin jaren 1880 zijn hoop 
gericht op de als liberaal geldende kroonprins om een regeringswisseling en daarmee een 
liberaal bewind tot stand te brengen.33 

Nadrukkelijk wijst Mommsen op de verdiensten van het geslacht Hohenzollern 
voor de Duitse zaak. Belangrijker echter dan de openlijke lof voor de regerende familie – 
niet verwonderlijk in een officiële rede ter gelegenheid van de verjaardag van de keizer – 
is het veel sterker impliciet gehouden aspect in de vergelijking tussen de Romeinse 
princeps en de Hohenzollern. De Romeinse keizers, wier prestaties historisch “afgerond” 
voor de moderne mens zichtbaar waren –  prestaties op het gebied van de welvaart, de 
orde en de cultuur – hadden de basis gelegd voor de moderne westerse beschaving. In het 
geval van de Duitse keizer ging het – onafhankelijk van de prestaties die hij en zijn 
voorvaderen geleverd hadden – om een roeping voor de toekomst, een roeping dus die 
goeddeels nog gerealiseerd moest worden. Impliciet vergelijkt Mommsen in dat verband 
de bankroete beschaving van de late Romeinse republiek met de contemporaine situatie 
in Duitsland en Europa. De negatieve aspecten van de eigentijdse politiek en cultuur zag 
hij tot uitdrukking komen in de aanslag op tsaar Alexander II die kort voor het uitspreken 
van de rede had plaatsgevonden. In dat verband wees Mommsen op de dreiging die 
uitging van de “wüste Roheit des Pöbels, die grauenvolle Ansteckungskraft der 
Nichtswürdigkeit, die sinnverwirrende Macht der tönenden Phrase, die gewissenlose 
Ausnutzung und Steigerung der Volksleidenschaften, die staatsmännische 
                                                 
33 Vgl. bijv. Mommsens brief aan Max Müller, 9 aug. 1866 (Wickert, Mommsen IV, 64) en Mommsens 
reactie op het overlijden van Frederik III in een brief aan Gustav Freytag, 29 nov. 1888 (ibid. 71). 
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Staatszerrüttung und das neue Evangelium der heilbringenden Staatszerstörung…” (114) 
Voor de goede verstaander waren hiermee niet alleen de dreiging van het socialisme en 
het antisemitisme als de politieke uitingsvormen van de Pöbel, maar ook die van de 
nieuwe conservatieve politiek van Bismarck onmiskenbaar aangeduid.34  

De ontwikkeling van zowel het Romeinse rijk als van het moderne Duitsland 
werd in liberaal perspectief geïnterpreteerd en het is vanuit dit liberale standpunt dat 
Mommsen zijn positief getoonzette vergelijking van de Pruisisch-Duitse monarchie met 
het Romeinse principaat in zijn feestrede inbracht. Waar lag nu de kern van de 
vergelijking? Voor Mommsen was de basis van beide monarchieën het militaire 
opperbevelhebberschap. Na de eenwording van Duitsland in de oorlogen van 1864, 1866 
en 1870/71 stond deze rol van de Duitse keizer onder de liberalen niet ter discussie. 
Essentieel was voor Mommsen echter dat nu binnen de militair gecreëerde grenzen een 
burgerlijk-liberale staat zou ontstaan. Het ging er niet om de bereikte situatie te 
handhaven en waar nodig te verdedigen, maar om de verwezenlijking van het liberale 
programma. “Gewiß ist viel erreicht”, schreef Mommsen in augustus 1866 kort na de slag 
bij Königgrätz aan Max Müller, “aber das Schwerste steht wohl noch bevor. Mit dem 
Volk in Waffen kann man sich Grenzen schaffen; aber um den Staat zu bauen wird mehr 
gefordert.”35 Hier en in verschillende andere door Lothar Wickert verzamelde politieke 
stellingnames uit de tijd van de Reichsgründung verwoordt Mommsen de angst voor een 
overwinning van de Militärstaat en zijn wens dat het verenigde Duitsland de vorm zou 
krijgen van een burgerlijk-liberale staat.36 Daarbij zag hij een belangrijke rol weggelegd 
voor een parlementaire vertegenwoordiging.37 

Tot de voornaamste taken van de staat behoorde naar Mommsens mening de 
verdediging van staat en volk tegen bedreigingen van buiten. Intern diende hij de 
wettelijke orde te handhaven. Van een overheidsingrijpen in de economie en in het 
maatschappelijke leven, door protectionistische maatregelen en de invoering van een 
stelsel van sociale zekerheid, moest Mommsen daarentegen niets hebben. Hij hield vast 
aan een politiek van vrijhandel en non-interventie.38 Dat was immers ook de voornaamste 
reden geweest voor zijn breuk met Bismarck en met de nationaal-liberale partij. De 
                                                 
34 De parallellen met de verkiezingsrede die Mommsen een half jaar later hield en die hem in een proces 
met Bismarck verwikkelde zijn niet te overzien; vgl. voor deze rede de uitgebreide citaten bij Wickert, 
Mommsen IV, 94-95.  
35 Wickert, Mommsen IV, 64; kenmerkend is dat Mommsen meteen hierop volgend zijn hoop op kroonprins 
Frederik uitspreekt: “Vielleicht ist der Kronprinz der rechte Mann, um den großen Neubau zu leiten.” (zie 
boven blz. 296). 
36 Bijv. de brief aan zijn broer Tycho van 19 febr. 1867, waar hij de “ vollständige Sieg des Militärstaats 
nach innen” verbindt met het ontbreken van een sterke op de stad gebaseerde burgerlijke maatschappij: 
“Das Unglück ist eben die sehr üble Ungleichheit zwischen Stadt und Land, die so wohl nirgends sonst 
existiert; so müssen wir in einem Junker- und Bauernstaat leben, während wir doch diesen Anschauungen 
längst entwachsen sind und das Joch widerwillig tragen.” (Wickert, Mommsen IV, 64-65). 
37 Bijv. in een brief aan Henzen, 21 juli 1866, Wickert, Mommsen IV, 64; vgl. zijn positieve mening over 
het Zollparlament in een brief aan zijn broer Tycho, 25 mei 1868, ibid. 65. 
38 Vgl. zijn oordeel over de graanuitdelingen in de stad Rome in een voordracht uit december 1885, ‘Boden 
und Geldwirthschaft der römischen Kaiserzeit’, in: GS. V (Berlijn 1908) 589-617, aldaar blz. 603: “Die 
Einmischung des Staats in den Verkehr durch die Uebernahme der Versorgung der Hauptstadt war ohne 
Zweifel ein wirthschaftlicher [!] Fehler; Augustus hat dies unumwunden anerkannt und ausdrücklich 
erklärt, dass nur politische Rücksichten ihn bestimmten daran festzuhalten. Ohne Zweifel wäre Ackerbau 
und Handel dadurch gefördert worden, wenn die Versorgung Roms mit Getreide dem freien Verkehr 
wiedergegeben worden wäre.” (met verwijzing naar Suetonius, Augustus, 42). 
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tendens van deze rede is dus alleszins oppositioneel, althans voor zover zij zich richtte op 
de economische politiek van de regerende kanselier Bismarck, “die staatsmännische 
Staatszerrüttung und das neue Evangelium der heilbringenden Staatszerstörung…” 
(RA.114) 

Centraal element in Mommsens politieke denken bleef de zelfstandige burger, die 
moest kunnen participeren in het bestuur van de staat. Weliswaar kon van dat laatste in 
het principaat geen sprake meer zijn; de burgerlijke vrijheid van de republiek was 
definitief verleden tijd. Maar het principaat garandeerde de burgerlijke samenleving, in 
de zin van een van de staat zo veel mogelijk onafhankelijke sfeer, haar vrijheid. Om die 
reden maakte Mommsen in zijn beoordeling van het principaat dit instituut los van de 
individuele keizers die het ambt hadden vervuld.39 Het basisprincipe van het principaat 
was geweest dat de keizer als militair opperbevelhebber het rijk vrede, rust en orde 
bracht, maar de burgerlijke samenleving zo veel mogelijk vrij liet. En het was deze 
Grundgedanke, deze vereniging van vorstendom en vrijheid, die de economische en 
culturele bloei van het rijk mogelijk had gemaakt. In het vijfde deel van de Römische 
Geschichte heeft Mommsen dit aspect ondubbelzinnig geformuleerd in zijn beschrijving 
van de economische en culturele bloei van Romeins Klein-Azië: 
 

“Diese Blüte Kleinasiens ist nicht das Werk einer Regierung von überliegener Einsicht 
und energischer Tatkraft. Die politischen Einrichtungen, die gewerblichen und 
kommerziellen Anregungen, die literarische und künstlerische Initiative gehören in 
Kleinasien durchaus den alten Freistädten oder den Attaliden. Was die römische 
Regierung dem Lande gegeben hat, war wesentlich der dauernde Friedensstand und die 
Duldung des Wohlstandes im Innern, die Abwesenheit derjenigen Regierungsweisheit, 
die jedes gesunde Paar Arme und jedes ersparte Geldstück betrachtet als ihren 
unmittelbaren Zwecken von Rechts wegen verfallen – negative Tugenden keineswegs 
hervorragender Persönlichkeiten, aber oftmals dem gemeinen Gedeihen ersprießlicher als 
die Großtaten der selbsgesetzten Vormünder der Menschheit.”40   

 
Ook hier weer waardeerde Mommsen de ‘negatieve’ daden, dat wil zeggen de niet-
inmenging van de centrale overheid in de economie principieel positief. De op de 
zelfstandige ontwikkeling van de samenleving gebaseerde welvaart in de Romeinse 
provincies bracht Mommsen tot uitdrukking in de metaforiek van zijn inleiding. In de 
eerste plaats is er sprake van de levensstadia van naties en volken, waarbij ‘volk’ en 
‘natie’ opgevat worden als individuen: de keizertijd is Romes Greisenalter.41 In zijn rede 
uit 1881 vergeleek Mommsen de moderne ontwikkeling en haar problemen met het 

                                                 
39 RA. 109; voor deze interpretatie: Stahlmann, Augustus, 60-61, en algemeen over de opwaardering van het 
principaat als instituut ten koste van de dragers: ibid. 51-52. Ook in de inleiding van deel vijf wees 
Mommsen op de continuïteit van de basisprincipes van het keizerlijke provinciebestuur: “die festen 
Verwaltungsnormen, wie sie Caesar und Augustus ihren Nachfolgern vorzeichneten, haben sich im ganzen 
mit merkwürdiger Festigkeit behauptet, trotz allem Wechsel der Dynastien und der Dynasten, welcher in 
der nur darauf blickenden und bald zu Kaiserbiographien zusammenschwindende Überlieferung mehr als 
billig im Vordergrunde steht.” (RG. VI, 14).  
40 RG. VII, 40. Zodoende is Wuchers opmerking (Mommsen, 135) dat Mommsens “liberales Naturell” hem 
de toegang tot de keizertijd onmogelijk maakte, slechts ten dele juist. 
41 Deze duiding is reeds bij antieke auteurs als Seneca, Florus en Ammianus Marcellinus te vinden: 
Bringmann, ‘Beurteilung’, 81 noot 72. 
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groeiproces van de individuele mens.42 Deze visie past, onafhankelijk van de concrete 
invulling, in het programma dat Mommsen in 1854 in de inleiding van de eerste band van 
de Römische Geschichte had geformuleerd. Mommsen gebruikte de metaforiek van de 
levensstadia hier om zijn visie op de ontwikkeling van de beschaving te formuleren:  
 

“die Epochen der Entwicklung, der Vollkraft und des Alters, die beglückende Mühe des 
Schaffens in Religion, Staat und Kunst, den bequemen Genuß erworbenen materiellen 
und geistigen Besitzes, vielleicht auch dereinst das Versiegen der schaffenden Kraft in 
der satten Befriedigung des erreichten Zieles.” (RG. I, 20) 

 
Voor Rome en voor Romeins Italië was met de vestiging van het principaat de eerste, 
scheppende fase voorbij. Van een politieke en militair-expansieve ontwikkeling kon geen 
sprake meer zijn en voor zover ‘geschiedenis’ opgevat werd als politieke en militaire 
geschiedenis, was zij voor Rome voorbij.43 Voor de geschiedschrijving betekende dit dat 
de rode draad van de chronologische ontwikkeling ontbrak.44 Deze opvatting komt tot 
uitdrukking in de vele negatieve oordelen over de keizertijd die er van Mommsen bekend 
zijn. Tegelijkertijd echter bood de vredesperiode van de keizertijd de mogelijkheid tot 
een nieuwe bloeiperiode na de verwoestingen van de burgeroorlogen.45 Mommsen 
gebruikt voor de zegeningen van deze vredespolitiek herhaaldelijk organische metaforen, 
bijvoorbeeld wanneer hij de bloei van de provincies in verband brengt met de 
geschiedenis van de Romeinse expansie: “Der römische Staat dieser Epoche gleicht 
einem gewaltigen Baum, um dessen im Absterben begriffenen Hauptstamm mächtige 
Nebentriebe rings emporstreben.” (RG. VI, 13) Ook hier suggereert de organische 
metaforiek een autonoom historisch proces. Maar juist deze organische, niet van 
regeringswege gestuurde maar binnen de door haar geschapen orde mogelijke gemaakte 
ontwikkeling vormde de voedingsbodem van de economische bloei van de provincies. 
Deze constellatie wordt bijzonder duidelijk in Mommsens duiding van Karthago:  
 

“Jetzt steht Karthago wieder auf und, als wenn der Boden nur auf den Samen gewartet 
hätte, bald wieder in voller Blüte. Das gesamte Hinterland, das große Königreich 
Numidien, wird römische Provinz und den Grenzschutz gegen die Barbaren übernehmen 
die römischen Legionäre.” (RG. VII, 318) 

 
Het raamwerk waarbinnen de economische bloei tot stand kwam was de Romeinse 
Großstaat. De Middellandse Zee, “Romes eigenlijke basis”, was dankzij de expansie 
“nach allen Seiten ein römischer Binnensee, Schiffahrt und Handel auf und an demselben 

                                                 
42 “Wie der Mensch das Wachsen des Körpers empfindet und darunter leidet, so empfinden die Völker das 
Wachsen der Civilisation in all seiner Notwendigkeit, in all seiner Hoffnungsfülle, aber auch in allen seinen 
Schmerzen und seinen Gefahren. Nie hat unsere Nation größer sich entfaltet, höher sich geschwungen, als 
in der von den heute Erwachsenen mit Bewußtsein durchlebten Epoche. Aber nie auch hat sie so tief 
gelitten, wie dies heute der Fall ist.” (RA. 113). 
43 Vgl. bijv. RG. VII, 109: “Die orientalischen Eroberungen Traians durchleuchten den trüben Abend des 
Römerreiches wie die Blitzstrahlen die dunkle Nacht, aber wie diese bringen sie keinen neuen Morgen.” 
44 Demandt, ‘Einleitung’, 18. 
45 En het is typerend voor Mommsens interpretatie dat hij deze prestatie in zijn laudatio ook weer met het 
begrip Arbeit typeerde (RG. VI, 14; boven blz. 291). Om dezelfde reden pleitte Mommsen in 1875 in een 
redevoering ter nagedachtenis aan de in de oorlog van 1870/71 gevallen Berlijnse studenten voor een 
politiek gericht op de handhaving van de vrede (RA. 29-30). 
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zum Segen aller Anwohner staatlich geeinigt.” (RG. VII, 149) Het Romeinse gezag bood 
zodoende het militair gehandhaafde raamwerk, waarbinnen de economie en daarmee de 
welvaart en de stedelijke cultuur konden bloeien.  

De basis van de antieke economie werd gevormd door de landbouw, en 
Mommsen laat dan ook niet na op de bloei hiervan te wijzen. Enkele malen legt hij een 
expliciet verband tussen de antieke cultuur en de specifiek mediterrane landbouw. In 
Pannonië ontwikkelden zich in de schaduw van de militaire kampen “die 
Bodenbestellung nach italischer Art, auch die Pflanzung der Rebe und der Olive und 
überhaupt italische Ordnung und Gesittung.”46 Bij andere provincies, zoals Egypte en 
Noord-Afrika, benadrukt hij de rol van de graanbouw. In Syrië bloeide de landbouw 
“unter dem dauernden Friedensstand und unter der einsichtigen, namentlich auf Hebung 
der Bewässerung gerichteten Verwaltung in einem Umfang, der die heutige Zivilisation 
beschämt.” (RG. VII, 166) Opvallend is dat Mommsen daarnaast sterk de nadruk legt op 
de specifiek stedelijke sectoren van de economie, de handel en de ‘industrie’. En ook de 
bloei van deze sectoren kwam tot uitdrukking in de architectonische overblijfselen uit de 
keizertijd. “Welches Wohlleben einstmals hier geherrscht hat,” schrijft hij over Romeins 
Syrië, een belangrijk centrum van handel en ‘industrie’, 
 

“das lehren nicht die dürftigen Überbleibsel der untergegangenen großen Städte, aber die 
mehr verlassene als verwüstete Landschaft am rechten Ufer des Orontes von Apameia an 
bis zu der Wendung des Flusses gegen das Meer. In diesem Strich von etwa 20 bis 25 
deutschen Meilen Länge stehen heute noch die Ruinen von gegen hundert Ortschaften, 
ganze noch erkennbare Straßen, die Gebäude, mit Ausnahme der Dächer, ausgeführt in 
massivem Steinbau, die Wohnhäuser von Säulenhallen umgeben, mit Galerien und 
Balkonen geschmückt, Fenster und Portale reich und oft geschmackvoll dekoriert mit 
Steinarabesken, dazu Garten- und Badeanlagen, Wirtschaftsräume im Erdgeschoß, Ställe, 
in den Felsen gehauene Wein- und Ölpressen, auch große, ebenfalls in den Felsen 
gehauene Grabkammern mit Sarkophagen gefüllt und mit säulengeschmückten 
Eingängen. Spuren öffentlichen Lebens begegnen nirgends; es sind die Landwohnungen 
der Kaufleute und der Industriellen von Apameia und Antiocheia, deren gesicherter 
Wohlstand und solider Lebensgenuß aus diesen Trümmern spricht.” (RG. VII, 170-71) 

 
Gezegend was in dit opzicht Klein-Azië, want zijn welvaart “beruhte in schönem 
Gleichgewicht ebenso auf der Bodenkultur wie auf der Industrie und dem Handel.” In de 
inleiding van de vijfde band wees Mommsen er op dat deze bloei in sommige regio’s na 
de val van het rijk, ja tot in de eigen tijd niet geëvenaard was. Dat was onder andere het 
geval in Klein-Azië dat dankzij de liberale politiek van de rijksoverheid tot grote 
economische bloei was gekomen:  
 

“wo immer ein von der Verwüstung der anderthalb Jahrtausende, die uns von jener Zeit 
trennen, vergessener Winkel des Landes sich der Forschung erschließt, da ist das erste 
und das mächtigste Gefühl das Entsetzen, fast möchte man sagen die Scham über den 
Kontrast der elenden und jammervollen Gegenwart mit dem Glück und Glanz der 
vergangen Römerzeit.” (RG. VII, 37)  

 

                                                 
46 RG. VI, 187. 
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De geschiedschrijver maakte hier als “Engel des Herren” de balans op en hij zag dat het 
goed was. Tot vergelijkbare oordelen kwam hij ook voor andere regio’s, met name in het 
oostelijke deel van het rijk.47 Deze economische bloei werd vervolgens, en ook hier sluit 
Mommsen weer aan bij het interpretatieve kader van de oudere banden van de Römische 
Geschichte, met het burgerlijke arbeidsethos in verband gebracht: “und vielfach zeigt es 
sich, mit wie emsigem Fleiß auch unter schwierigeren Verhältnissen […] jedes irgend 
brauchbare Bodenstück ausgenutzt ward.” (RG. VII, 41) Omgekeerd oordeelt Mommsen 
zeer negatief over de situatie in Athene: “Handel und Industrie gab es in Athen fast nicht 
mehr, oder für die Bürgerschaft insgemein wie für die einzelnen Bürger nur ein einziges 
blühendes Gewerbe, den Bettel.” (RG. VI, 253) Een negatieve beoordeling kreeg vanuit 
dit perspectief het zogenaamde euergetisme, het maatschappelijke systeem, waarbij rijke 
burgers door middel van hun schenkingen aan de minder bedeelde medeburgers en door 
hun publieke diensverlening aan hun stad het stedelijke leven in stand hielden en tot bloei 
brachten.48 Vanuit dit burgerlijk-liberale perspectief beschouwde Mommsen in de 
inleiding tot band vijf zelfs de algehele geschiedenis van de keizertijd, waar hij immers 
de economische bloei en de vaak grote welvaart van de provincies contrasteerde met het 
afsterven van de Romeinse ‘hoofdstam’. De burgers van Rome, die formeel de 
erfgenamen waren van de “weltbezwingenden Legionäre” die de staat opgebouwd en 
groot gemaakt hadden, beschouwden “ihre Erbschaft als ein nutzbares Recht, als 
stiftungsmäßige Versorgung arbeitsscheuer Armer.” (RG. VI, 13)  
 

                                                 
47 Syrië: VII, 166-67; Arabië: ibid. 181. 
48 RG. VI, 264: “die Schmäuse und Spenden machten die Beschenkten nicht reicher und den Schenker 
oftmals arm; an dem Zunehmen der Arbeitsscheu und dem Vermögensverfall der guten Familien trägt diese 
Unsitte ihren vollgemessenen Anteil.” Vgl. ibid. VII, 39 over Klein-Azië, en als contrast VI, 246 over 
Rhodos: “In keiner Stadt war besser für die niedere Bevölkerung gesorgt und trug diese Fürsorge mehr den 
Stempel nicht des Almosens, sondern des Arbeitgebens.” 
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5 Ambiguïteit:  

de burgerlijke cultuur tussen Arbeit en decadentie  
 
Toch blijft Mommsens oordeel over het Romeinse kapitalisme, in dit geval in de 
provincies, ook in deze vijfde band ambigu. Weliswaar zag hij in de economische bloei 
en de daarop gebaseerde welvaart in de provincies één van de belangrijkste prestaties van 
het keizerlijke bewind, maar tegelijkertijd wees hij nadrukkelijk op het hiermee 
samenhangende en door antieke auteurs zo vaak geconstateerde zedenverval. En het was 
met name in Antiochië, de hoofdstad van de provincie Syrië die “in Fabrikation und 
Handel […] neben Ägypten unter den Provinzen des römischen Kaiserreichs den ersten 
Platz” innam (RG. VII, 166), dat de “Zügellosigkeit der Sitte” bloeide.49 Ook hier wordt 
de grootsteedse decadentie weer in verband gebracht met Parijs.50 De spanning tussen het 
ideaal van een burgerlijke samenleving (met zijn koppeling van arbeidsideaal, individueel 
verworven maatschappelijke positie en een positief gewaardeerde economische en 
materiële voorspoed) en de negatief beoordeelde zichtbare uitingen van die voorspoed, is 
hier weer evident. Enerzijds leidde de bloei van handel en industrie tot grote 
maatschappelijke ongelijkheid51; anderzijds leidde de verworven rijkdom tot een 
ondermijning van de arbeidsmoraal die aan de verwerving van die rijkdom ten grondslag 
lag en tot een decadente levensstijl die afweek van het burgerlijke ideaal van 
ingetogenheid en plichtsbesef: 
 

“In den syrischen Städten, sagt schon in der letzten Zeit der römischen Republik 
Poseidonios [...], haben die Bürger der harten Arbeit sich entwöhnt; man denkt dort nur 
an Schmausen und Zechen, und alle Reunionen und Kränzchen dienen diesem Zweck; an 
der königlichen Tafel wird jedem Gast ein Kranz aufgesetzt und dieser dann mit 
babylonischen Parfüms besprengt; Flötenspiel und Harfenschlagen schallt durch die 
Gassen; die Turnanstalten sind in Warmbäder verwandelt… Vierhundert Jahre später 
ging es in Antiocheia nicht anders zu. Nicht so sehr um des Kaisers Bart entspann sich 
der Zank zwischen Julian und diesen Städtern, sondern weil er in dieser Stadt der 
Kneipen, die wie er sich ausdrückt, nichts im Sinne habe als Tanzen und Trinken, den 
Wirten die Preise regulierte. Von dieser wüsten und sinnlichen Wirtschaft ist auch und 
vor allem das religiöse Wesen der syrischen Landschaft durchdrungen. Der Kultus der 
syrischen Götter war oft eine Sukkursale des syrischen Bordells.” (RG. VII, 164) 

 
Dat onder deze omstandigheden geen sprake kon zijn van een werkelijke culturele bloei 
was voor Mommsen evident: “Aber in diesem üppigen Treiben fanden die Musen sich 
nicht zurecht; der Ernst der Wissenschaft und die nicht minder ernste Kunst haben in 
Syrien und namentlich in Antiocheia niemals rechte Pflege gefunden.” (RG. VII, 161) De 
Syrische hoofdstad had in literair opzicht niets beters te bieden dan Feuilletonliteratur en 

                                                 
49 RG. VII, 164: “In Zügellosigkeit der Sitte wetteiferten zwar die Großstädte des Römischen Reiches alle; 
aber der Preis gebürt hierin wahrscheinlich Antiocheia.” Vgl. bijv. ook Mommsens oordeel over Romeins 
Spanje: RG. VI, 75. 
50 RG. VII, 164: “Von der syrischen Flötistin, der Ambubaia, sprachen die Römer Augusts wie wir von der 
Pariser Kokotte.”  
51 RG. VII, 170: “Die vornehme Welt daselbst [in de Syrische steden] besteht aus den reichen Fabrikanten 
und Kaufleuten, die Masse der Bevölkerung sind die Arbeiter und die Schiffer…” 
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Unterhaltungslektüre (RG. VII, 162). Het culturele leven in Antiochië werd beheerst door 
de spelen en het theater, “weniger eigentlich dramatische [voorstellingen] als rauschende 
Musikaufführungen, Ballette, Tierhetzen und Fechterspiele.” (RG. VII, 163) En ook in 
zijn karakteristiek van dit leven toont Mommsen weer zijn afkeer van de grootsteedse 
consumptiecultuur. 

Ook in een ander opzicht is er sprake van ambiguïteit in Mommsens oordeel over 
de keizertijd. Dit komt zeer duidelijk tot uitdrukking in zijn portret van Plutarchos. De 
filosoof had het versmaad in staatsdienst te treden of een professoraat te aanvaarden. In 
plaats daarvan leidde hij in zijn Griekse Heimat een kleinburgerlijk bestaan dat door 
Mommsen als een Biedermeier-idylle wordt beschreven en in contrast met het decadente 
leven in bijvoorbeeld Antiochië ook positief wordt beoordeeld: 
 

“er blieb seiner Heimat treu, mit der trefflichen Frau und den Kindern und mit den 
Freunden und Freundinnen des häuslichen Lebens im schönsten Sinne des Wortes 
genießend, sich bescheidend mit den Ämtern und Ehren, die sein Böotien ihm zu bieten 
vermochte, und mit dem mäßigen angeerbten Vermögen. In diesem Chaeroneer drückt 
der Gegensatz des Hellenen und der Hellenisierten sich aus; ein solches Griechentum war 
weder in Smyrna möglich noch in Antiocheia; es gehörte zum Boden wie der Honig vom 
Hymettos. Es gibt genug mächtigere Talente und tiefere Naturen, aber schwerlich einen 
zweiten Schriftsteller, der mit so glücklichem Maß sich in das Notwendige mit Heiterkeit 
zu finden und so wie er den Stempel seines Seelenfriedens und seines Lebensglückes 
seinen Schriften aufzuprägen gewußt hat. Die Selbstbeherrschung des Hellenismus kann 
auf dem Boden des öffentlichen Lebens sich nicht in der Reinheit und Schönheit 
offenbaren wie in der stillen Heimstatt, nach der die Geschichte und sie nach der 
Geschichte glücklicherweise nicht fragt.” (RG. VI, 250) 

 
Deze kleinburgerlijke idylle is het resultaat van politieke afzijdigheid en wordt hier door 
Mommsen positief beoordeeld. Opmerkelijk is echter dat hij nog geen tien bladzijden 
verderop deze zelfde beperktheid in zeer negatieve bewoordingen karakteriseert:  
 

“Die Schadhaftigkeit der hellenischen Existenz lag in der Beschränktheit ihres Kreises: es 
mangelte dem hohen Ehrgeiz an dem entsprechenden Ziel und darum überwucherte die 
niedere und erniedrigende Ambition.” (RG. VI, 257)  

 
Een positief gewaardeerd burgerlijk bestaan, in maatschappelijke zin, was weliswaar 
mogelijk in het Romeinse rijk, maar het keizerlijke bewind bood voor een politiek 
burgerschap, voor de citoyen, niet of nauwelijks mogelijkheden zich te ontplooien. De 
burgerlijke maatschappij als van de staat losgemaakte publieke sfeer maakte een 
bloeiperiode door, maar van een republikeins burgerschap, van een staat als 
staatsburgerlijke gemeenschap was buiten de lokale gemeenschappen geen sprake meer.  

Hier zit ook een autobiografisch element in. De spanning tussen beide burgerlijke 
sferen – de wil als burger te participeren in het staatsbestuur en het verlangen zich 
volledig terug te kunnen trekken van het politieke leven – is een steeds terugkerend 
thema in Mommsens persoonlijke ontboezemingen vanaf de jaren 1880. In deze periode 
stond hij vrijwel permanent aan de kant van de liberale oppositie tegen het beleid van de 
verschillende rijksregeringen. Herhaaldelijk uitte hij in deze tijd de wens zich terug te 
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kunnen trekken in “dasjenige Loch […], in das das arme kranke Tier zuletzt sich 
verkriecht.”52 Tegelijkertijd echter benadrukte hij meermaals:  
 

“Ich bin nun einmal ein animal politicum und […] so völlig ich mich von allem 
politischen Tun und Verkehr zurückgezogen habe, in meinen Gedanken lebe ich darin – 
was kann ich dafür? Ich leide schwer genug darunter.”53  

 
En inderdaad bleef Mommsen na zijn vertrek uit de Rijksdag (1884) als publicist steeds 
politiek actief. De tweeslachtige houding tegenover het Griekenland van de keizertijd kan 
zodoende gezien worden als uitdrukking van zijn eigen politieke onbehagen als animal 
politicum in een samenleving waarin het niet mogelijk was werkelijk staatsburger te zijn.  

                                                 
52 Brief aan Helbig, 23 dec. 1882, Wickert, Mommsen, IV 70; vgl. bijv. nog mei 1896: ibid. 73. 
53 Brief aan zijn broer Tycho, 25 dec. 1888: Wickert, Mommsen, IV, 72; vgl. ook de veel geciteerde 
Heringsdorfer Testamentsklausel van 2 september 1899, o.a. afgedrukt in: Heuß, ‘Theodor Mommsen über 
sich selbst’, 105. 
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6 Samenvatting 
 
Het interpretatieve kader van het in 1885 verschenen vijfde deel van de Römische 
Geschichte sluit nauw aan bij dat van de in het midden van de jaren 1850 verschenen 
eerste drie banden. Het ging Mommsen in de eerste plaats om de uitbreiding van de 
klassieke Grieks-Romeinse beschaving in het oosten en vooral in het westen van het 
Romeinse rijk. De basis van deze beschaving werd gevormd door de zich intern nog altijd 
autonoom besturende stedelijke gemeenschappen. Op dat punt benadrukt Mommsen ook 
in dit deel de tegenstelling met de despotische regimes van de oriënt.  

Kenmerkend voor het Romeinse rijk was in Mommsens ogen een liberale 
vrijhandelspolitiek, zoals hij deze in zijn eigen tijd wenste. Deze politiek, 
gekarakteriseerd door een grote terughoudendheid van de centrale overheid, had een 
ongekende economische en materiële bloei tot gevolg gehad. Maar evenals in de eerdere 
delen van de Römische Geschichte oordeelde Mommsen uiteindelijk ambigu over deze 
economische en materiële welvaart. Niet alleen leidde deze evenals in het laat-
republikeinse Rome tot zedeloosheid, maar zij was ook gebaseerd op een autocratische 
staatsorde. De economische liberalisering was immers niet verbonden met een op 
parlementaire vertegenwoordiging gebaseerd regeringssysteem. Dat laatste behoorde tot 
de liberale doelstellingen die Mommsen ook na de zogenaamde innere Reichsgründung 
bleef nastreven. 
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X  Mommsens interpretatie van het antieke 
jodendom in de Römische Geschichte 
 
 
 
 

1 Inleiding 
  
De verschillende elementen die de vijfde band van de Römische Geschichte met de eerste 
drie verbinden komen komen terug in Mommsens duiding van het antieke jodendom. Dit 
thema heeft altijd veel aandacht gekregen, omdat Mommsen gedurende de Berliner 
Antisemitismusstreit van 1879/80 principieel stelling heeft genomen tegen het 
antisemitisme. 

In de eerste terloopse opmerking over de joden, in het begin van zijn beschrijving 
van de Punische Oorlogen, wordt het joodse volk als ‘Semitisch volk’ gekarakteriseerd 
en zodoende van de ‘Indogermanen’ onderscheiden:  
 

“Der semitische Stamm steht inmitten und doch auch außerhalb der Völker der alten 
klassischen Welt. Der Schwerpunkt liegt für jenen im Osten, für diese am Mittelmeer, 
und wie auch Krieg und Wanderung die Grenze verschoben und die Stämme 
durcheinander warfen, immer schied und scheidet ein tiefes Gefühl der Fremdartigkeit 
die indogermanischen Völker von den syrischen, israelitischen, arabischen Nationen.” 
(RG. II, 9; mijn cursiveringen)  

 
Dat gevoel van vreemdheid, van een diep nationaal onderscheid constateerde Mommsen 
zowel bij de Grieken en de Romeinen ten opzichte van de joden als omgekeerd bij de 
joden ten opzichte van de Grieken en de Romeinen. En het was een nationaal onderscheid 
dat blijkens de toevoeging “und scheidet” voor Mommsen ook in de jaren 1850 een 
actuele maatschappelijke realiteit had.  

Dit fundamentele nationale onderscheid kwam volgens Mommsen in de 
Romeinse geschiedenis tot uitdrukking in de verschillende opstanden van de joden tegen 
de Romeinse overheersing. De aard van deze opstandigheid wordt steeds weer met het 
oriëntaalse karakter van de semieten in het algemeen en de joden in het bijzonder in 
verband gebracht.1 Zo kwamen de drie opstanden tegen de Romeinse cliëntstaat onder 
leiding van de hogepriester Hyrkanos in de jaren 57-54 v.C. niet voort uit politieke 
berekening, maar uit “der unbesiegbare Widerwille des Orientalen gegen das 
unnatürliche Joch, der sie zwang, gegen den Stachel zu löcken…” (RG. IV, 157) Ook het 
fanatieke verzet dat andere ‘semitische volken’ Grieken en Romeinen boden, wordt als 
specifiek oriëntaals geklassificeerd. In dit kader interpreteert Mommsen bijvoorbeeld de 
reactie van de Karthagers in 149 v.C. op het bevel van de Romeinen hun stad op te geven 
en te verlaten: “Dieser fürchterliche Befehl rüttelte in den Phönikern die ganze, soll man 
sagen hochherzige oder wahnwitzige Begeisterung auf, wie sie einst die Tyrier gegen 

                                                 
1 Vgl. ook Robertson, The ‘Jewish question’, 429. 
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Alexander und später die Juden gegen Vespasian bewiesen.” (RG. III, 34). En niet alleen 
de grote door Vespasianus en Titus bedwongen joodse opstand wordt met dit fanatisme in 
verband gebracht, maar ook de opstand van 116 n.C. zou voortgekomen zijn uit een 
religieuze verbittering “von der Art, wie der Orient sie zu allen Zeiten erzeugt hat und 
erzeugt…” (RG. VII, 242) Weer wordt hier de continuïteit van de vreemdheid van de 
‘oriëntalen’ tot in de eigen tijd toe onderstreept (“und erzeugt”). 

De modernisering van de Romeinse geschiedenis wordt door Mommsen in dit 
geval tot uitdrukking gebracht met begrippen en concepten die nauw verwant zijn aan of 
direct voortkomen uit het contemporaine anti-joodse gedachtegoed. Om dat duidelijk te 
maken zal ik hierna in hoofdstuk 2 eerst kort ingaan op de verschillende vormen van het 
negentiende-eeuwse anti-judaïsme in Duitsland, zowel in de geschiedwetenschap als in 
het maatschappelijke en culturele leven. Daarna zal ik in hoofdstuk 3 nagaan in hoeverre 
de contemporaine opvattingen over het jodendom Mommsens duiding van de rol van het 
jodendom in Caesars monarchie in de derde band van de Römische Geschichte (mede) 
bepaald hebben.  

Het gegeven dat Mommsen het antieke jodendom karakteriseerde met behulp van 
begrippen en met analogieën die afkomstig zijn uit, of in ieder geval nauw verwant zijn 
met het anti-joodse gedachtegoed van zijn tijd is opmerkelijk, omdat hij tijdens de 
zogenaamde Berliner Antisemitismusstreit van 1879/80 nadrukkelijk stelling nam tegen 
de antisemitische beweging. In hoofdstuk 4 ga ik uitgebreid in op Mommsens bijdrage 
aan de Berliner Antisemitismusstreit. Door deze te contrasteren met de stellingname van 
zijn voornaamste contrahent, Heinrich von Treitschke, zal ik proberen Mommsens 
houding tegenover de joden en het antisemitisme nader te omschrijven. In hoofdstuk 5 
hoop ik dan te kunnen laten zien dat het interpretatieve kader van Mommsens hoofdstuk 
over ‘Judea en de joden’ in het vijfde deel van zijn Römische Geschichte mede door dat 
grote publicitaire conflict gevormd is. 
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2 Verschijningsvormen en functies van het anti-judaïsme en 

het antisemitisme in het negentiende-eeuwse Duitsland 
 
De historiografische basis voor Mommsens interpretatie van de geschiedenis van het 
antieke jodendom ligt in de concepten van volk en natie zoals die in de eerste helft van de 
negentiende eeuw gangbaar waren in geschiedschrijving en politiek.2 Volken hadden 
evenals individuen een eigen karakter dat vooral in de taal maar ook in de volksgebruiken 
tot uitdrukking kwam. In het onderhavige geval werd de taalkundige verscheidenheid van 
de Indo-europese en de Semitische taalgroepen of, in het in de negentiende eeuw 
gefavoriseerde taalgebruik, taalfamilies opgevat als een nationale of – vanaf de tweede 
helft van de negentiende eeuw – raciale tegenstelling.3 Reeds in de Vormärz was het 
zodoende in anti-joodse stellingnames uit alle politieke schakeringen gebruikelijk de 
joden als “oriëntaalse” en “Aziatische” vreemdelingen aan te duiden.4  

Een vroeg doch kenmerkend voorbeeld van deze opvatting in de 
wetenschappelijke literatuur is te vinden in de eerste band van Christian Lassens Indische 
Alterthumskunde van 1847.5 Lassen benadrukt de centrale rol van de Arische Indiërs in 
de geschiedenis van India en hun verwantschap met de overige Indo-europese volken. 
Daartoe gaat hij uitgebreid in op de fysieke verschijningsvorm van de verschillende 
‘Arische’ bevolkingsgroepen op het Indische subcontinent, waarbij hij veel aandacht 
schenkt aan de vraag door welke factoren deze Ariërs zo’n donker uiterlijk hadden 
gekregen.6 De op deze manier fysiologisch beschreven Indische bevolkingsgroepen 
maakten deel uit van het ‘Kaukasische ras’. Binnen dit ‘ras’ maakt Lassen vervolgens een 
onderscheid tussen verschillende taalkundige groepen, waarbij hij, zonder dat daarvoor in 
dit verband enige reden bestaat, met name ingaat op het onderscheid tussen de hogelijk 
geprezen ‘Indogermanen’ en de als contrast dienende en daarom negatief 
gekarakteriseerde ‘Semieten’. De laatsten kenden slechts ‘subjectieve’ poëzie, geen epen 
of drama’s; zij waren weliswaar ‘ondernemend’, maar niet in staat iets blijvends te 

                                                 
2 Vgl. algemeen: Berding, Moderner Antisemitismus, 58 e.v.; voor de liberalen in de eerste helft van de 
negentiende eeuw: Katz, From prejudice to destruction, 148 e.v. 
3 Poliakov, De arische mythe, m.n. 261-62; Römer, Sprachwissenschaft, 171 e.v.; Von See, Barbar, 
Germane, Arier, 137 e.v. Het begrip ‘semieten’ als aanduiding voor de joden werd populair in de jaren 
1870 en had de betekenis van een ‘ras’: Nipperdey en Rürup, ‘Antisemitismus’, GG. I, 134 e.v. 
4 Vele voorbeelden bij: Sterling, Judenhaß, 100-102, 112-13, 118, 120 etc. J.G. Herder noemde de joden in 
zijn Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit al een “fremdes asiatisches Volk”: ibid. 203 noot 
175 en Kirn-Frank, ‘Zum Bild der Juden’, 25-30. De tegenstelling tussen ‘oriëntalen’ en ‘germanen’ als 
verschillende ‘rassen’ was ook reeds wijd verbreid: Sterling, Judenhaß, 126 e.v.  
5 Christian Lassen, Indische Alterthumskunde. I: Geographie und die älteste Geschichte (Bonn en Londen 
1847) 400 e.v.; vgl. Poliakov, De arische mythe, 199-200; Römer, Sprachwissenschaft, 172-73; Yavetz, 
‘Judeophobia’, 1-2 (met verkeerde datering). 
6 Lassen, Indische Alterthumskunde I, 400 e.v.; bijv. 404-5 over de bevolking van Kashmir: “unter dem 
Landvolke […] finden sich Gestalten von robustem und muskulösem Baue, wie sie zum Muster des 
Farnesischen Hercules hätten dienen können. […] Die Frauen […] sind aber schön in Europäischem Sinne 
mit schönen Zähnen und grossen mandelförmigen Augen, unvergleichlich an Glanz und Sanftheit.” Vgl. 
ook de conclusie die Lassen uit zijn fysiologische beschouwing trekt: “Schon der ethnographische 
Gesichtspunkt zeigt das Arische Geschlecht als das wichtigste und herrschende, als das Culturvolk Indiens; 
es ist der eigentliche Gegenstand Indischer Geschichte…” (ibidem 410). 
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scheppen, zoals bijvoorbeeld uit hun staten zou blijken.7 Daarnaast wijst Lassen met 
name op het ook door Mommsen in dit verband nadrukkelijk naar voren gebrachte 
religieuze fanatisme.8 De ‘Arische’ Indiërs met hun oude epische werken krijgen 
zodoende een vooraanstaande plaats in de volkenhiërarchie, achter de moderne 
Europeanen, die het Indische subcontinent beheersten, maar voor de gekleineerde 
Semieten.  

Bij de dichotomie tussen ‘Indogermanen’ en ‘Semieten’ denkt Lassen overigens 
niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats aan de joden. Van grotere betekenis is voor 
hem de rol die de islam in de Indiase geschiedenis heeft gespeeld. Na een eerste door de 
Ariërs bepaalde einheimische periode volgde een tweede fase die gekenmerkt werd door 
overheersing van buiten, eerst door ‘de islam’ (vanaf ± 1000), vervolgens door de 
Britten.9 De islamitische overheersing wordt zeer negatief beoordeeld, waarbij Lassen in 
eerste instantie met name wijst op de agressieve, fanatieke pogingen het Indische 
subcontinent te bekeren. Vervolgens worden de islamitische overheersers 
gekarakteriseerd in het oriëntaalse raamwerk, dat ook een constitutieve functie heeft in 
Mommsens Römische Geschichte (boven hoofdstuk V,6). Zij waren ‘Aziatische’ 
despoten, fanatiek strevend naar de verbreiding van hun religie, maar zonder een 
constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de door de Arische Europeanen tot stand 
gebrachte vooruitgang: 
 

“wenn man den gewöhnlichen Zustand der Muhammedanischen Herrschaft […] mit dem 
jetzigen [Britse] vergleicht, in dem langdauernder Friede im Innern, Ruhe und Sicherheit 
des Eigenthums, Duldung des altväterlichen Glaubens, eine geregelte Verwaltung und 
Befolgung des überlieferten Gesetzes an die Stelle der stets wechselnden Herrschaft, des 
unaufhörlichen Krieges, der rücksichtslosen Erpressung, der fanatischen 
Glaubensverfolgung, der despotischen Willkühr und der Verachtung des einheimischen 
Gesetzes getreten sind. […] Dort eine Muhammedanische und Asiatische Herrschaft, 
welche den unausrottbaren Keim baldiger Entartung in sich trägt, hier eine Christliche 
und Europäische und zwar eines Volkes, welches eine große Fähigkeit kraftvoller 
Verjüngung und fortschreitender Entwickelung in seiner Geschichte bewährt hat; dort ein 
unbeschränkter Herrscher, hier ein Stathalter [sic], der höhern Behörden und dem 
Gesetze seines Landes verantwortlich ist;  dort beschränkt sich die politische Berührung 
Indiens mit dem Auslande auf die nächste Nachbarschaft und besteht meist nur in stets 
wiederholten, verwüstenden Raubzügen der westlichen Gränzvölker; hier verschlingen 
sich Indiens Schicksale stets enger mit den Interessen der Politik, des Handels und der 
Industrie, welche die ferne Europäische Welt beherrschen…” (354-55) 

 
Alle reeds bij Mommsen geconstateerde elementen van de burgerlijk-liberale denkstijl 
komen hier bij Lassen terug: de noodzaak van een heerschappij die als rechtsstaat 
functioneert en die het probleemloos functioneren van een burgerlijke maatschappij 
garandeert, een afkeer van religieus fanatisme, en het geloof aan een historische 
vooruitgang dat in deze burgerlijk-liberale staat en maatschappij het hoogtepunt van de 
historische ontwikkeling ziet. Beide wetenschappers creëren zo een relevantie van hun op 
het eerste gezicht voor de moderne lezer exotische of in ieder geval niet direct actuele 

                                                 
7 Ibidem, 414 e.v. 
8 Ibidem, 415-16. 
9 Ibidem, 353-55. 
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thematiek – respectievelijk de staatsrechtelijk gehistoriseerde Romeinse geschiedenis en 
de geschiedenis van het Indiase subcontinent. Door deze te contrasteren met een 
‘oriëntaalse’ wereld en een ‘semitisch’ volk of ras kan de verwantschap van 
respectievelijk de Romeinse staat en maatschappij en de geschiedenis van India met de 
moderne Europese cultuur en daarmee het maatschappelijke belang van de desbetreffende 
werken voor het Duitse publiek ‘aangetoond’ worden.  
 
Anti-judaïsme – antisemitisme:  
continuïteit en cesuren in de negentiende eeuw  
 
Deze ‘wetenschappelijke’ duiding sluit aan bij gangbare negentiende-eeuwse opvattingen 
met betrekking tot ‘het’ jodendom. Gedurende het ancien régime vormde het jodendom 
in de Duitse staten, voorzover de joden niet verjaagd waren, een gedulde, maar door een 
stringente wetgeving van de christelijke samenleving gescheiden bevolkingsgroep die 
gedwongen was in getto’s bijeen te wonen en onderworpen was aan allerlei vernederende 
bepalingen. Dankzij de emancipatiewetgeving van de late achttiende en de vroege 
negentiende eeuw, hoe onvolkomen deze ook mocht zijn, hadden individuele joden de 
mogelijkheid gekregen een zelfstandige positie in de zich ontwikkelende burgerlijke 
maatschappij te verwerven. Wel bleven de joden, in ieder geval in Pruisen, nog 
uitgesloten van ambten in staatsdienst. Het individuele emancipatieproces kon afgesloten 
worden met een volledige assimilatie en met de doop, waarna de nieuwe christenen 
maatschappelijk noch cultureel van de overige leden van die maatschappij te 
onderscheiden waren. Dat was ook expliciet de doelstelling van de radicale liberale 
voorstanders van snelle emancipatie. Zij kregen vanaf de jaren 1830 steun van een deel 
van de politiek actieve liberale burgerij voor de volledige emancipatie van de joden. De 
desbetreffende proclamatie van het nationale parlement in Frankfurt had door het 
mislukken van de revolutie echter geen blijvende gevolgen zodat ook op het terrein van 
de jodenemancipatie een periode van ‘reactie’ volgde. In het algemeen stootte de 
jodenemancipatie in deze periode op sterk maatschappelijk verzet, zowel in de vorm van 
pogroms – van de zogenaamde Hep-Hep-onlusten in de jaren 1819/20 tot een reeks 
pogroms bij het begin van de revolutie van 1848 – als in een hele reeks geschriften.10  

Na 1850 echter versterkte in een toenemend liberaal gekleurd cultureel-politiek 
klimaat de bereidheid tot emancipatie. In de nationaal-liberale beweging, die concreet 
gestalte kreeg in de Nationalverein, raakte het völkische element van het natie-begrip op 
de achtergrond ten gunste van het streven naar een nationale constitutionele staat, 
gebaseerd op staatsburgerlijke gelijkheid.11 Joodse burgers zouden hiervan principieel 
deel kunnen en moeten uitmaken op voorwaarde dat zij zich zouden assimileren. In 1869 
kwam tenslotte in de constitutie van de Noord-Duitse Bond zonder noemenswaardig 
verzet de juridische gelijkberechtiging tot stand, die ook in de wetgeving van het 
keizerrijk (1871) overgenomen werd. De formele emancipatie was daarmee voltooid. 

Uitgesloten van de landbouw en de gilden had de grote meerderheid van de 
Duitse joden vanaf de Middeleeuwen een marginaal bestaan gevonden in de handel en in 
de financiële dienstverlening, hetgeen leidde tot de vorming van het stereotype van de 

                                                 
10 Een kort overzicht van anti-joodse onlusten in de periode 1815-1848: Battenberg, Das europäische 
Zeitalter der Juden II, 123 e.v. 
11 Biefang, ‘“Volksgenossen”’, 62-64. 
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joodse woekeraar. Het beeld van onchristelijke, vervuilde, sjacherende en woekerende 
joden werd aangevuld met een reeks in brede kring geloofde fabels, zoals het ook in de 
negentiende eeuw herhaaldelijk opduikende gerucht van de rituele (kinder)slachting.12  

De joden golden zodoende traditiegetrouw zowel religieus als maatschappelijk als 
een moreel volledig verdorven slag mensen. Voor- en tegenstanders van de emancipatie 
van de joden, zoals deze vanaf de Franse revolutie gestalte kreeg, waren het hierover in 
feite eens. Wat hen scheidde was de vraag in hoeverre het ‘asociale’ karakter van de 
joden veranderbaar was. Liberalen gingen er over het algemeen van uit dat de specifieke, 
ook door hen kritisch beoordeelde eigenschappen van de joden (zoals de bewuste 
afscherming van hun maatschappelijke omgeving en hun woekerpraktijken) uit 
historische omstandigheden, waaronder met name de vervolgingen door en juridische 
afscheiding van de christelijke omgeving, verklaarbaar en zodoende ook in positieve zin 
te veranderen waren. Door juridische en maatschappelijke emancipatie zouden de joden 
hun kwalijke groepseigenschappen verliezen en opgenomen kunnen worden in de 
(impliciet of expliciet als christelijk opgevatte) burgerlijke maatschappij, waarbij zij hun 
specifieke joodse gebruiken – en zodoende uiteindelijk hun jodendom – zouden moeten 
opgeven. De emancipatie van de joden maakte zodoende deel uit van het liberale streven 
naar een burgerlijke samenleving, waarvan ook de geacculturaliseerde joden als 
individuen deel zouden kunnen en moeten uitmaken. Voor een jodendom dat zich door 
eigen gewoontes en gebruiken van de overige burgerij onderscheidde was in dit concept 
geen plaats. Voor vele liberalen was de doop dan ook uiteindelijk de logische afsluiting 
van het emancipatieproces. Cultureel pluralisme en de vorming van een multiculturele 
samenleving hoorden niet tot de doelstellingen van het negentiende-eeuwse liberalisme.13 

Het economische en culturele succes van (in ieder geval een deel van) de 
geëmancipeerde joden leidde echter niet tot het verdwijnen van de anti-joodse instelling 
bij een groot deel van hun christelijke naasten. Integendeel, de afkeer van de oude joodse 
gemeenschappen en de bijbehorende stereotypen bleven voortleven, maar ze werden nu 
aangevuld met de specifieke angst voor de geassimileerde joodse concurrentie.14 Deze 
afkeer en angst werden in het in deze zelfde periode ontwikkelde jargon van het 
negentiende-eeuwse nationalisme gekleed. De traditionele stereotiepe aan ‘de’ joden 
toegeschreven eigenschappen werden door tegenstanders van de emancipatie 
gepresenteerd als de ‘nationale’ karaktertrekken van ‘de joodse natie’. En omdat de natie 
als een van nature gegeven, door gemeenschappelijke afstamming (quasi-)biologisch 
definieerbaar ‘organisme’ werd opgevat, werd ook de joodse ‘geest’ nu vaak als 
principieel onveranderlijk voorgesteld. Deze gedachtegang begon met de discussie over 

                                                 
12 Rohrbacher en Schmidt, Judenbilder, 304 e.v. Een overzicht van voorvallen in de negentiende eeuw ook 
bij Battenberg, Das europäische Zeitalter der Juden II, 116-17. 
13 Sorkin, ‘Emancipation and assimilation’, 20: “An illiberal tradition of Liberals – including Kant, 
Humboldt and Mommsen – assumed that ‘Amalgamierung’ and ‘Verschmelzung’ meant the disappearance 
of the Jews through conversion.” Vgl. voor dit vermeende illiberale karakter van het negentiende-eeuwse 
liberalisme ook: Rose, Revolutionary antisemitism, 29-31. 
14 Voor een overzicht van de in Duitsland gebruikte argumenten m.n.: Katz, From prejudice to destruction, 
76 e.v. Deze angst werd aangewakkerd doordat de joden weliswaar typisch ‘burgerlijke’ beroepen hadden, 
maar dat de verdeling over de verschillende beroepen en bedrijfstakken niet het algemene patroon van de 
Duitse burgerij volgde. Zo waren zij oververtegenwoordigd in de handel en het bankwezen. Deze 
economische disrepresentatie bevorderde de vorming van een specifiek joods milieu. Vgl. Meyer, 
‘Normality and assimilation’, 21. 
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de jodenemancipatie in de tweede helft van de achttiende eeuw, in dezelfde periode 
waarin de formulering en popularisering van de voorstelling van vastliggende ‘nationale 
karakters’ gestalte kreeg.15 Consequent geredeneerd zou dit betekenen dat doop en 
burgerlijke emancipatie geen daadwerkelijke assimilatie konden brengen. Want de joden 
konden zich dan wel uiterlijk aanpassen aan de hen omringende cultuur, maar hun ‘geest’ 
bleef ‘joods’ en deze ‘geest’ was en bleef herkenbaar in de taal, het gedrag en de 
maatschappelijke activiteiten van de betrokkenen. Het religieuze aspect raakte daarbij op 
de achtergrond of werd als een onlosmakelijk element van de vermeende joodse 
nationaliteit geïnterpreteerd. Traditionele anti-joodse stereotypen, zoals de joodse 
woekeraar en sjacheraar, werden evenzeer als het gettojodendom niet langer als het 
resultaat van specifieke historische omstandigheden opgevat, maar als aangeboren en 
zodoende (vrijwel) onveranderlijke ‘nationale’ geestelijke, later in de negentiende eeuw 
sterker biologisch geïnterpreteerde ‘rassen’-eigenschappen.16 De joden bleven zodoende 
altijd buitenstaanders en konden ideologisch en literair als de tegenpool van een 
geïdealiseerde Duitse natie gepresenteerd worden.  

Erg consequent werd deze gedachtegang overigens tot de opkomst van het 
racistische antisemitisme in de tweede helft van de negentiende eeuw over het algemeen 
niet uitgewerkt.17 De constatering dat de joden een vreemde, van de Duitse volledig 
afwijkende natie vormden ging steeds gepaard met de eis dat de joden zich radicaal 
zouden assimileren. Een typerend voorbeeld van deze paradoxale constructie is Richard 
Wagners beruchte essay over ‘das Judentum in der Musik’ uit 1850. Wagner wees er 
enerzijds nadrukkelijk op dat de joden een van de Duitse totaal verschillende natie 
vormden, terwijl hij anderzijds de volledige verdwijning eiste door middel van 
emancipatie en assimilatie, door “zelfvernietiging” en de “ondergang” zoals Wagner het 
noemde.18 Vaak ging deze eis tot assimilatie in een adem door weer met de toevoeging 
gepaard dat dit, gezien de nationale tegenstelling, eigenlijk onmogelijk was.19 En 
tenslotte wordt dit anti-joodse betoog in de regel afgerond door een of meer voorbeelden 
van succesvolle assimilatie.20  

                                                 
15 Vgl. voor Herder: boven blz. 309 noot 4. Kirn-Frank (‘Zum Bild der Juden’, 40) heeft op het in de 
tweede helft van de achttiende eeuw reeds aanwezige “preracistische” duidingsmodel gewezen dat in 
Herders begrip “Asiatisches Temperament” (Ephemeriden 1784, band 1, blz. 309) tot uitdrukking komt. 
Vgl. voor de ontwikkeling van de voorstelling dat er sprake was van vastliggende nationale karakters, 
vooral sinds de zogenaamde Nationalgeist-Debatte van 1765: Blitz, Aus Liebe zum Vaterland, 283 e.v. 
16 Vgl. voor de secularisering van de woorden ‘jood’ en ‘jodendom’: Nipperdey en Rürup, 
‘Antisemitismus’, GG. I, 131 e.v. 
17 In de gangbare rassenkwalificaties van de vroege negentiende eeuw golden de joden en de semieten als 
deel van hetzelfde ‘Kaukasische ras’ als de ‘Ariërs’, zij het een minderwaardig deel (zie boven blz. 309). 
18 Wagner, ‘Das Judentum in der Musik’, 77; vgl. Katz, Wagner, 76-77. 
19 Een kenmerkend voorbeeld is te vinden in Heinrich Laubes inleiding bij zijn theaterstuk Struensee 
(1847): “die Juden sind eine von uns total verschiedene orientalische Nation heute noch, wie sie es vor 
zweitausend Jahren waren. Ich gehöre keineswegs zu den Gegnern der Judenemanzipation, im Gegenteil, 
ich dringe auf eine möglichst radikale… […] Entweder wir müssen Barbaren sein und die Juden bis auf den 
letzten Mann austreiben, oder wir müssen sie uns einverleiben. Letzteres geschieht unausbleiblich, und 
somit ist es unsere heilige Pflicht, wiederholt und schonungslos aufzudecken, was in ihren innerlichsten 
Lebensmaximen zu uns nicht paßt, und was wir, was sie nach Kräften mildern müssen, da doch niemand 
sich völlig ändern kann.” (Heinrich Laubes ausgewählte Werke, Heinrich Hubert Houben ed. [Leipzig z.j.] 
II, 191); vgl. over Laube: Katz, From prejudice to destruction, 182-84. 
20 Voor Wagner is dat Börne, voor Laube zijn dat o.a. Berthold Auerbach en Gabriel Riesser. 
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Deze hele betoogstructuur loopt er op uit dat de joodse assimilatie slechts een gedulde, 
nooit een volledige assimilatie kon zijn. Zij was altijd herroepbaar op het moment dat de 
Duitse criticus ‘joodse’ elementen in gedrag of uitingsvormen van de ‘joodse’ Duitser 
zag en deze negatief waardeerde. De geassimileerde jood bleef steeds als ‘jood’ 
bekritiseerbaar en retorisch van ‘het Duitse volk’ uit te sluiten. De overgang van een anti-
joods völkisch nationalisme naar een racistisch antisemitisme is zodoende veel vloeiender 
dan de in de literatuur gangbare categorisering doet vermoeden.21 Zowel in het 
biologische en antropologische concept ‘ras’ als in het gangbare negentiende-eeuwse 
etnische concept van de ‘natie’ speelt afkomst en daarmee de erfelijkheid van de 
groepskenmerken een belangrijke, zij het niet altijd even expliciet aangegeven rol. Vele 
Duitse burgers van joodse komaf hebben dat tot hun leedwezen moeten ervaren.22 

De angst voor de joodse concurrentie kreeg in het midden van de eeuw gestalte in 
het beeld van een Duitse samenleving die, zonder dat het direct waarneembaar was, 
‘geïnfecteerd’ was of zelfs ‘overheerst’ werd door ‘het’ jodendom.23 Daarbij ging het niet 
om een daadwerkelijke politieke overheersing, omdat de joden in de meeste Duitse staten 
geen staatsambten mochten vervullen en zodoende politiek machteloos waren. Centraal 
stond daarentegen steeds ‘het joodse geld’. De heimelijke machthebbers waren volgens 
anti-joodse critici de joodse bankiers. Dit idee dat de joden een disproportionele, vaak 
niet zichtbare invloed uitoefenden in economie en cultuur (met name de pers) was 
wijdverbreid in de Duitse samenleving en niet alleen in uitgesproken antisemitische 
kringen.24 Richard Wagner vormde in 1850 voor dit onbehagen het begrip Verjudung, dat 
al snel algemeen gebruikt werd.25 Voor tegenstanders van de modernisering van de 
Duitse maatschappij werd het jodendom tot symbool van die veranderingen en de door 
intellectuelen als Wagner opgestelde Verjudungstheorieën waren dan ook een 
invloedrijke vorm van maatschappij- en cultuurkritiek.26 Deze was mede daarom zo 
succesvol omdat zij op haar beurt aansloot bij de diep gewortelde traditionele stereotypen 
en zodoende iedere economisch, politiek of cultureel succesvolle jood als bevestiging van 
het eigen gelijk kon opvoeren. Het doel van de moderne antisemitische beweging, zoals 
deze in de jaren 1870 zou ontstaan, was dan ook het terugdringen van deze vermeende 
joodse invloed.27  

Tekenend voor de wijde verbreiding van de Verjudungstheorie is de houding die 
het liberale tijdschrift Die Grenzboten innam in de discussie.28 Ook de liberalen die de 
emancipatiewetgeving steunden gingen er van uit dat de joden een ‘natie’ vormden met 
een eigen, van de Duitse maatschappij afgegrensde en negatief te waarderen subcultuur. 
                                                 
21 Vgl. kort en correct: von der Dunk, ‘Antisemitismus’, 69-70. 
22 Deze consequentie van Wagners betoogtrant wordt in de regel over het hoofd gezien door diegenen die 
hem tegen de beschuldiging van antisemitisme willen verdedigen, zoals bijv. Scholz, Richard Wagners 
Antisemitismus. Scholz ziet in het slot van Wagners essay een “im Grunde versöhnlichen Schlußformel” die 
“von allen militanten und rassistischen Schriften des aufkommenden Antisemitismus entfernt ist” – een 
conclusie die naar zijn mening “keiner weiteren Erläuterung [bedarf]” (ibid. 163).  
23 Concurrentiegevoelens ten opzichte van Meyerbeer liggen bijv. ten grondslag aan de principieel anti-
joodse publicaties van Laube (inleiding bij Struensee) en Wagner (‘Das Judentum in der Musik’). 
24 Aschheim, ‘“The Jew within”’; Robertson, The ‘Jewish question’, 188 e.v. 
25 ‘Das Judentum in der Musik’, 56, waar het begrip met de commercialisering van de kunsten verbonden 
is. 
26 Aschheim, ‘“The Jew within”’, 228-29. 
27 Rürup, ‘Die “Judenfrage” der bürgerlichen Gesellschaft’, 90-91. 
28 Vgl. de analyse van Gubser, Literarischer Antisemitismus, 172 e.v. 
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De oorzaak van deze situatie zagen zij in ieder geval ten dele in de discriminatie en 
juridische afgrenzing door de christelijke staten en samenlevingen, en zij hoopten dat 
door het wegnemen van deze barrières de individuele joden in de Duitse burgerij zouden 
opgaan. Julian Schmidt schreef in het najaar van 1848 trots in de Grenzboten: 
 

“Wir haben nun die Juden emancipirt, sie sind nicht mehr die Parias aller Nationen, und 
es läßt sich erwarten, wenn auch noch einige Generationen vorüber gehen sollten, daß das 
specifische Judenthum aufhören wird. Der ewige Jude wird eingehen zu seinen Vätern, 
[…] es wird aus ihm eine bloß historische Person werden.”29 

 
Nadrukkelijk verwachtte Schmidt overigens een vergelijkbare ontwikkeling ook voor het 
christendom, voor zover dit beheerst werd door specifieke gebruiken die de gelovigen 
van de overige burgers afschermden, zoals met name in het katholicisme.30 In dat opzicht 
stond het door Schmidt gerepresenteerde liberale denken in de traditie van de Verlichting 
en het Jong-Hegelianisme.  

Zijn redenering is echter om verschillende redenen problematisch. Zo zag hij – nu 
de emancipatie in ieder geval juridisch voltooid leek te zijn – geen reden meer voor een 
politiek-correcte benadering van de joden, zoals deze tot dusverre bestaan zou hebben.31 
Daaruit leidde hij vervolgens de wens af dat de joden met hun specifieke eigenschappen 
nu ‘realistisch’ in de literatuur beschreven moesten kunnen worden. Het probleem daarbij 
is echter dat Schmidt bestaande stereotypen, zoals bijvoorbeeld van de jood als 
sjacheraar, opvatte als min of meer realistische representaties van ‘het’ jodendom en 
zodoende verlangde dat deze stereotiepe figuren nu literair-realistisch gestalte zouden 
krijgen. Gustav Freytag vervulde dit verlangen in zijn roman Soll und Haben, waarin 
clichématig getekende joodse figuren de schurkenrol spelen.32 

Schmidt zag daarbij echter over het hoofd dat de maatschappelijke emancipatie 
nog geenszins voltooid was en dat dergelijke literaire figuren bestaande vooroordelen 
konden bevestigen en zodoende ook een remmend effect op het emancipatieproces 
konden hebben. De blindheid voor deze omstandigheden blijkt ook uit een artikel van 
Schmidt dat twee jaar later in de Grenzboten verscheen naar aanleiding van Wagners 
essay ‘Das Judenthum in der Musik’. Schmidt spreekt hierin zijn ergernis uit over de 
                                                 
29 J.S., ‘Theater-Juden’, Grenzboten 7 (1848/IV) 15-25, aldaar blz. 16; een voorbeeld van de liberale inzet 
voor een burgerlijke gelijkberechtiging van de Duitse joden is te vinden in het artikel ‘Knoblauch, oder 
große und kleine Parlamente’, Grenzboten 7 (1848/I) 375-76. Het artikel is ondertekend met ††, het 
symbool waarmee Julian Schmidt in de periode na de overname van het blad zijn artikelen vaak 
ondertekende; maar het is niet duidelijk of ook dit artikel, dat voor deze overname gepubliceerd werd, van 
zijn hand is. 
30 Ibid. 25: “Ich habe gesagt, wir können den Juden in seinem specifischen Unterschied von der übrigen 
Menschheit bald als blos historisches Bild mit ästhetischer Freiheit betrachten, mit dem unbefangenen 
Genuß, den jede Erscheinung gewährt, die einmal geschichtliches Recht an sich trug. Ich wage die 
Hoffnung auszusprechen, daß der specifische Christ ihm bald anschließen wird.” 
31 Ibid. 19-20: “man durfte kaum den Namen Juden aussprechen, ohne sogleich zur Entschuldigung 
hinzuzusetzen, daß man entschieden für die Emancipation derselben sei. Mit dem Namen Juden verband 
sich noch die alte Vorstellung, daher das Bestreben, ihn durch eine zartere Bezeichnung, z.B. Angehörige 
der Mosaischen Confession, zu umschreiben.” 
32 De literatuur is omvangrijk; vgl. bijv.: Gelber, ‘Die literarische Umwelt’, 44 e.v.; Gubser, Literarischer 
Antisemitismus, 187 e.v.; Hubrich, Freytags ‘Deutsche Ideologie’, 88 e.v.; Van Rahden, Juden und andere 
Breslauer, 274 e.v. Freytags artikel ‘Die Juden in Breslau’ kan als voorstudie voor Soll und Haben gelden: 
Grenzboten 8 (1849/III) 144-49; vgl. Gubser, Literarischer Antisemitismus, 171 e.v. 
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kritiek die dit essay geoogst had. Nu dankzij de liberalen de emancipatie vrijwel voltooid 
en daarmee het eeuwenoude onrecht ten opzichte van de joden grotendeels goedgemaakt 
was, was de tijd voor een objectieve, “historische” benadering van het jodendom 
gekomen – blijkbaar zag hij in Wagners essay een bijdrage aan een dergelijke 
benadering. De boodschap was duidelijk, hoewel het retorisch slechts als een mogelijk 
resultaat van dit “historische” onderzoek wordt gepresenteerd: het jodendom was een 
historisch fenomeen en diende spoorloos in de samenleving te verdwijnen.33  

Maar Schmidt ging nu nog een stap verder dan in 1848. Hij nam, zonder het 
begrip te gebruiken, Wagners idee over dat de Duitse cultuur verjudet was. Zo wees hij 
op de dominantie van joden in de Duitse pers en in de politieke partijen, met name in de 
conservatieve en de radicaal-democratische, en hij duidde deze situatie ondubbelzinnig 
negatief: “Überall aber kann man behaupten, daß sie schädlich eingewirkt haben.”34 Om 
deze stelling te onderbouwen volgt in de rest van het artikel een zeer kritische bespreking 
van de “corrumperende” invloed die Heine en Börne op de Duitse literatuur zouden 
hebben uitgeoefend. De kritiek op deze auteurs, die paste in zijn afrekening met het 
Junges Deutschland en er toe diende het eigen ‘realistische’ programma als historisch 
gerechtvaardigd te presenteren, krijgt zo een ondubbelzinnig antisemitische 
onderbouwing. Van belang is hier dan ook niet in de eerste plaats de concrete kritiek die 
Schmidt op de beide schrijvers uitoefent, maar de veronderstelling dat ‘het’ jodendom 
een schadelijke invloed op de Duitse cultuur had – een these die in het vervolg van het 
artikel in zoverre impliciet blijft, dat na de inleiding bij de bespreking van het werk van 
Heine en Börne het karakter van dit werk niet meer expliciet met het jodendom in 
verband wordt gebracht.  

Een jaar later echter werd in de Grenzboten in een anoniem artikel over Wagner 
wel weer ondubbelzinnig afstand genomen van “die gehässige Polemik gegen seine 
‘jüdischen’ Collegen…”35 De positie van het nationaal-liberale blad in het 
‘jodenvraagstuk’ bleef dubbelzinnig. 
 

                                                 
33 [Julian Schmidt], ‘Börne, Heine und das Judenthum unserer neuen Literatur’, Grenzboten 9 (1850/IV) 
841-48, aldaar blz. 842: “Es ist Zeit, daß mit dieser Empfindsamkeit ein Ende gemacht werde. Wir 
Liberalen haben, wie es unsere Schuldigkeit war, nach Kräften dahin gearbeitet, daß der Staat sein Unrecht 
gegen die Juden wieder gut mache, und wenigstens die Hauptsache ist bereits geschehen. Jetzt aber muß 
man es uns nicht mehr verargen, wenn wir eine so merkwürdige Erscheinung, wie das Judenthum, eine 
Erscheinung, an der vier Jahrtausende der Unterdrückung vorübergegangen sind, ohne sie im Wesen zu 
verändern, einer freien historischen Kritik unterwerfen, sollte sie auch nicht günstig ausfallen, sollte sich 
auch als endliches Resultat die ernste Aufforderung herausstellen, nachdem wir sie von den Fesseln des 
christlichen Staats emancipirt, nunmehr sich selber und uns vom Judenthum zu befreien.” 
34 Ibidem, 842. 
35 ‘Richard Wagner’, Grenzboten 10 (1851/II) 401-420. 
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3 De plaats van het jodendom in Caesars monarchie  
 
Het idee van de onveranderlijkheid van de ‘volkskarakters’ ligt ten grondslag aan de 
karakteristiek die Mommsen geeft van het antieke jodendom in het hoofdstuk over 
‘Caesars monarchie’. Hierin benadrukte hij opnieuw de continuïteit tussen het antieke en 
het moderne jodendom36: “Das merkwürdige, nachgiebig zähe Volk war in der alten wie 
in der heutigen Welt überall und nirgends heimisch und überall und nirgends mächtig.” 
De joodse wijken in steden als Alexandrië worden met “de jodenwijken in onze steden” 
vergeleken, de joden bleven “ook toen” “landmannschaftlich eng” verbonden, “ook in die 
tijd” waren de joden vooral actief in de handel en: “Auch zu jener Zeit endlich begegnen 
wir der eigentümlichen Antipathie der Okzidentalen gegen diese so gründlich 
orientalische Rasse und ihre fremdartigen Meinungen und Sitten.”37  

Het is evident dat Mommsen zich in deze beschrijving meer liet leiden door 
contemporaine opvattingen over het jodendom dan door de antieke bronnen. Voor een 
specifieke handelsactiviteit van de joden in Palestina of in de diaspora is geen enkele 
aanwijzing.38 Er is dan ook geen enkele reden juist de joodse kooplieden naast de 
Romeinse als de profiteurs van de Romeinse expansie te noemen.39 In een voor onze 
kennis van de economische situatie van de joden in de diaspora belangrijke passage somt 
Philo van Alexandrië naast ‘financiers’ ook landbouwers, scheepseigenaren, kooplieden 
en ambachtslui op. Het is mogelijk dat bij de vermelde financiers aan lieden als Philo’s 
broer Alexander gedacht moet worden, die volgens Flavius Josephus het enorme bedrag 
van 200.000 drachmen aan Cypros, de vrouw van Agrippa I, leende. Het gaat hierbij 
echter om een vriendendienst en dat is een gebruikelijke en regelmatig voorkomende 
vorm van financiële transacties binnen de elite van het Romeinse rijk en geen specifiek 
joodse activiteit.40 Woekerpraktijken kwamen onder de Romeinse elite veelvuldig voor; 

                                                 
36 Hoffmann, Juden und Judentum, 92; vgl. Isaac, Invention of racism, 440 en 481-82. 
37 RG. V, 215. Dat de joden onderling nauwe banden onderhielden en zich afschermden van de 
buitenwereld is een centraal element van de Grieks-Romeinse karakteristiek van het jodendom: Isaac, 
Invention of racism, 450 e.v.; Sevenster, Roots, hoofdstuk III. 
38 Sevenster, Roots, 57 e.v.; Isaac, Invention of racism, 482-83; Gruen, Diaspora, 47-48. Anders: Feldman, 
Jew and Gentile, 107 e.v., maar de onderbouwing van zijn stellingname is zwak; vgl. onder de noten 40 en 
48. 
39 Zoals Mommsen, RG. V, 215 doet: “Auch zu jener Zeit war das vorwiegende Geschäft der Juden der 
Handel: mit dem erobernden römischen Kaufmann zog damals der jüdische Händler ebenso überall hin wie 
später mit dem genuesischen und venezianischen, und neben der römischen strömte das Kapital allerorts 
bei der jüdischen Kaufmannschaft zusammen.”  Vgl. ibid. 185.  Dat deze duiding gelezen kan worden als 
een projectie van het contemporaine beeld van de joden blijkt uit de reactie van L. Herzfeld, 
Handelsgeschichte der Juden des Alterthums (Braunschweig 1879) 205 noot: “Ein Mommsen aber hätte 
nicht […] sagen sollen, dass in jener Zeit sich die italische Kaufmannschaft mit den Juden um die Wette in 
alle Provinzen und Clientelstaaten ergossen habe.” – weliswaar geen volledig correcte parafrasering van 
Mommsens formulering, maar het geeft wel aan dat deze passage in anti-joodse zin gelezen kon en kan 
worden.  
40 Philo, In Flaccum 57; joodse kooplieden ook: Philo, Legatio, 129; Jos. Ant.Jud. 18.159-60. Vgl. voor dit 
soort financiële transacties: Andreau, Banking and business, m.n. hoofdstuk 2. Het is niet gerechtvaardigd, 
zoals Feldman (Jew and Gentile, 108-9) doet, deze specifieke lening te verbinden met de in een 
papyrustekst uit het jaar 41 n.C. opduikende waarschuwing “Pas op de joden” en deze te interpreteren als 
representatief voor “the bitter feeling that the populace generally had against Jews because of their 
economic dependency on the Jews.” Deze duiding stamt oorspronkelijk van Ulrich Wilcken, maar is niet 
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de joden werden hier niet van beschuldigd.41 De joodse geschiedschrijver Flavius 
Josephus gaat in zijn apologetische geschrift Contra Apionem dan ook niet in op de 
beschuldiging dat de joden woekeraars of bij uitstek de profiteurs van een kapitalistische 
economie zouden zijn. De al dan niet geheel gehelleniseerde bovenlaag in Judea en de 
diaspora had deel aan de gangbare economische activiteiten van de Grieks-Romeinse 
bovenlaag, inclusief de handel, en er zullen dus rijke joodse handelaren geweest zijn. 
Toch wekt de literatuur de indruk dat met name de joodse gemeenschap in de stad Rome 
voor een niet onbelangrijk deel sterk verpauperd is geweest. Armoede, niet rijkdom is de 
voornaamste karakteristiek van de in de Romeinse (vooral satirische) literatuur van de 
eerste eeuwen optredende joden.42 En armoede lijkt ook voor de joden van Alexandrië en 
elders geen onbekend verschijnsel te zijn geweest.43 

Mommsens opmerking dat de joden “in der alten wie in der heutigen Welt überall 
und nirgends heimisch und überall und nirgends mächtig” waren, is een parafrasering van 
een opmerking van Strabo, geciteerd bij Josephus: “[De joden] zijn nu in elke stad te 
vinden, het is niet gemakkelijk een plaats op de wereld te noemen waar dat volk zich niet 
gevestigd heeft en waar het zijn invloed niet laat gelden.”44 Strabo doelde hiermee op de 
in de diaspora levende joden. Problematisch in het fragment is het begrip epikrateitai dat 
normaal gesproken ‘heersen over’ in de zin van ‘domineren’ betekent, maar dat in deze 
passage vaak zwakker vertaald wordt.45 Volgens Mommsen waren zij overal “machtig”, 
zonder dat hun macht zichtbaar was; zij waren (en zijn!), paradoxalerwijze, “overal en 
nergens machtig”. Dit is een gangbaar anti-joods stereotype in het midden van de 
negentiende eeuw en kan gezien worden als een reactie op de emancipatie en acculturatie 
van delen van de joodse gemeenschap in de Duitse samenleving vanaf de vroege 
negentiende eeuw (zie boven blz. 314). Terwijl de joden om emancipatie vroegen, 
hadden zij in werkelijkheid met name via hun financiële positie al lang de werkelijke 
macht in staat, samenleving en cultuur in handen.46 

                                                                                                                                                 
houdbaar (Sevenster, Roots, 33-35 en 62; Wes, ‘Ulrich Wilcken’, 221 en 225-6). Hoe het ook zij: 
Mommsen kende deze tekst nog niet. 
41 Yavetz, ‘Judeophobia’, 3.  Mommsen was maar al te goed op de hoogte van de woekerpraktijken van 
leden van de Romeinse elite, zoals zijn herhaaldelijke uitvallen tegen de Romeinse “kapitalisten” laten 
zien. 
42 Sevenster, Roots, 81-82; Isaac, Invention of racism, 464-65; ibidem,  465 noot 115 bekritiseert Isaac 
Mommsen omdat deze dit niet onderkend zou hebben; vgl. echter RG. VII, 172. Feldman, Jew and Gentile, 
112 ziet in de verpauperde joden van de satire slechts een sarcasme dat gelezen moet worden tegen de 
achtergrond van de enorme rijkdom in de tempel van Jeruzalem die mede dank zij de vele proselieten 
bijeengebracht zou zijn. Deze opvatting dient vooral ter onderbouwing van Feldmans centrale these dat het 
antieke jodendom een grote en vooral ook succesvolle bekeringsijver aan de dag gelegd zou hebben. 
43 Sevenster, Roots, 82 e.v. 
44 Ant.Jud. 14.7.2 (115), vert. Meijer en Wes. 
45 Vgl. H.G. Liddell en R. Scott, Greek-English Lexicon (herz. ed. Oxford 1996) 640. De zwakke vertaling 
o.a. bij Meijer en Wes (“invloed laten gelden”); vgl. voor discussie noot c. in de Loeb-uitgave van Ralph 
Marcus, en Stern, Greek and Roman authors I, 280. Sterns conclusie: “we may assume that epikrateitai in 
our passage has its common meaning of ruling, and that Strabo exaggerates in order to emphasize the 
pervasiveness of Jewish influence.” Prof. S.Radt (Groningen) maakte mij er vriendelijk op attent dat Strabo 
de begrippen epikratein en het substantief epikrateia ook in zijn geografische werk regelmatig gebruikt, en 
wel in de betekenis van domineren. 
46 Bijv. Wagner, ‘Das Judentum in der Musik’, 55: “Ganz unvermerkt ist der “Gläubiger der Könige” zum 
“König der Gläubigen” geworden, und wir können nun das Nachsuchen dieses Königs um Emanzipation 
nicht anders als ungemein naiv finden, da wir uns vielmehr in die Notwendigkeit versetzt sehen, um 



 319 

 
Mommsens bewering dat de joden “in de oude evenals in de moderne wereld overal en 
nergens machtig” waren vormt een al dan niet bewuste anti-joods gekleurde parafrasering 
van Strabo. Rabbijn Herzfeld kiest in zíjn parafrasering (uit 1879) van Strabo voor de 
letterlijke, sterke vertaling van het begrip epikrateitai: “es sei nicht leicht ein Ort auf der 
Erde zu finden, der nicht von diesem Geschlecht bewohnt und beherrscht werde.” Ook 
hij geeft Strabo’s formulering een actuele betekenis wanneer hij haar verbindt met de in 
de jaren 1870 publicistisch vaak veronderstelde geheime financiële macht van het 
internationale jodendom, de “gouden Internationale”: “wir kennen diese Tontart zu gut, 
um nicht daraus hervorklingen zu hören den Unmuth darüber, dass schon damals an sehr 
vielen Orten der Handel vorwiegend in jüdischen Händen war.” Het is dan ook op dit 
punt dat hij de voetnoot toevoegt waarin hij Mommsen bekritiseert.47 In het fragment van 
Strabo is echter absoluut geen sprake van een economische overheersing. Josephus 
incorporeerde het in een uiteenzetting over de rijkdom van de tempel in Jeruzalem die hij 
verklaart uit de vaste bijdrage die ook door de joden in de diaspora jaarlijks aan de 
tempel betaald werd.48  

De betekenisverschuiving in Mommsens adaptatie van Strabo zit echter niet 
alleen in zijn parafrasering van epikrateitai. Even belangrijk en evenzeer anti-joods 
gekleurd is het adjectief heimisch, ‘het thuis zijn’, wat iets anders is dan het door Strabo 
bedoelde ‘woonachtig’ (namelijk in de diaspora). Daar komt dan nog Mommsens 
toevoeging bij dat de joden overal en nergens thuis zijn. Zij zijn niet alleen “overal” thuis 
in de zin van woonachtig maar ook, zo impliceert Mommsen, zijn en blijven zij toch 
overal vreemdelingen die nooit werkelijk heimisch kunnen worden.49 Dit is een variant 
op de in de contemporaine publicistiek veelvuldig voorkomende karakterisering van de 
joden als heimatlos, een traditionele karakterisering die in de tijd van de Reformatie vorm 
had gekregen in de legende van Ahasverus, de ‘eeuwige jood’. In de verschillende 
adaptaties van dit thema in de literatuur en de beeldende kunst kon zowel het christelijke 
motief (de vervloeking door Christus) als het element van de diaspora benadrukt worden. 
In de negentiende eeuw werd Ahasverus veelvuldig afgebeeld als de ‘sjacherjood’ en de 
Ostjude, en meer in het algemeen werd hij een metafoor voor de jood als vreemdeling. In 
samenhang met de betiteling vaterlandslos konden de joden in nationalistische zin als 

                                                                                                                                                 
Emanzipation von den Juden zu kämpfen. Der Jude ist, nach dem gegenwärtigen Stande der Weltdinge, 
wirklich bereits mehr als emanzipiert: er herrscht und wird so lange herrschen als das Geld die Macht 
bleibt, vor der all unser Tun und Treiben seine Kraft verliert.” Vgl. ibid. 61, en Bruno Bauers opmerking 
dat zelfs in Wenen waar “der Jude […] nur toleriert ist, er durch seine Geldmacht das Geschick des ganzen 
Reiches” bepaalde. (Die Judenfrage [1843] 114, geciteerd naar Katz, Wagner, 62). 
47 Herzfeld, Handelsgeschichte, 205; vgl. ook ibid. 202 en 274; zijn kritiek op Mommsen: boven blz. 317 
noot 39. Het thema van de economische macht van de joden maakte steeds deel uit van de 
Verjudungstheorie: Aschheim, ‘ “The Jew within”’, 215. ‘Goldene Internationale’: Cobet, Wortschatz, 171-
72. 
48 Ant.Jud. 14.7.2 (110 e.v.); Feldman (Jew and gentile, 109-13) betrekt nadrukkelijk de rijkdom van de 
tempel op de vijandschap tegenover de joden en verbindt haar met een bredere jaloezie op de rijkdom van 
de joden die er bestaan zou hebben in de Grieks-Romeinse wereld. Deze ‘economische’ verklaring voor het 
antieke anti-joodse sentiment is niet erg overtuigend en dient vooral ter ondersteuning van zijn centrale 
these dat het jodendom actief en succesvol proselitisme bedreef (vgl. m.n. ibid. 110 over Tacitus). 
49 Vgl. ook de karakteristiek van de “überall und nirgends heimische Kaufmannsstand” in tegenstelling tot 
de “Gutsbesitzerstand” die “als der Kern der Nation” gold (RG. V, 187). Voor een vergelijkbare 
interpretatie: Robertson, The ‘Jewish question’, 194. 
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onpatriottische kosmopolieten gebrandmerkt worden.50 Het is dit wijdverbreide beeld van 
de joden waaraan Mommsen met het begrip heimisch appelleerde. Een variant van deze 
duiding volgt iets later wanneer Mommsen het joodse volk karakteriseert als een volk dat 
“ebenso schwer den Kern seiner nationalen Eigentümlichkeit aufgibt als bereitwillig 
denselben mit jeder beliebigen Nationalität umhüllt und bis zu einem gewissen Grad der 
fremden Volkstümlichkeit sich anschmiegt…”51 De joden zijn en blijven in deze 
formulering vreemdelingen in andere naties, en in feite (hoewel door Mommsen hier niet 
zo geformuleerd) een “natie binnen een natie”. 

Dit was in de gehele negentiende eeuw een gangbare opvatting met betrekking tot 
de joden. Bovendien kon zij onderbouwd worden met antieke teksten. Tot de centrale 
thema’s van de anti-joodse polemieken in de antieke wereld behoorde namelijk het 
verwijt dat de joodse gemeenschappen zich van de overige volken afzonderden, een 
verwijt dat verbonden werd met de joodse religie en vaak ook met de geschiedenis van de 
uittocht uit Egypte.52 De Mozaïsche wetten werden in deze polemieken als de 
voornaamste oorzaak voor dit maatschappelijke isolement gezien en dat element speelde 
ook in de negentiende eeuw een centrale rol.53 Samen met in de Middeleeuwen 
ontwikkelde anti-joodse stereotypen, zoals dat van de joodse woekeraar en fabels als dat 
van de bronnenvergiftiging, bepaalde de religieuze scheiding nog in de negentiende eeuw 
het negatieve beeld van de joden.  

Daarmee hangt ook Mommsens opmerking samen dat er sprake was van een 
bijzondere “Antipathie der Okzidentalen gegen diese so gründlich orientalische Rasse 
und ihre fremdartigen Meinungen und Sitten.” (RG. V, 215) Bevreemding en minachting 
kenmerkt inderdaad een belangrijk deel van de overgeleverde stellingnames van 
Romeinse auteurs ten aanzien van de joden. Maar een dergelijke op etniciteit gebaseerde 
afkeer speelde ook een rol in het negentiende-eeuwse anti-joodse discours. Wagner 
bijvoorbeeld schreef zijn essay over ‘het jodendom in de muziek’, naar hij zelf stelde, om 
“die unbewußte Empfindung, die sich im Volke als innerlichste Abneigung gegen 
jüdisches Wesen kundgibt, zu erklären”, en deze afkeer vormt het Leitmotiv van het 
essay.54 Deze afkeer zou in de Duitse Volksgeist verankerd zijn die zich fundamenteel 
van de joodse zou onderscheiden. Dat is weliswaar geen primair biologisch bepaalde 
categorie55 – het woord ‘ras’ bijvoorbeeld ontbreekt – maar de grens tussen beide 
categorieën is ook in dit geval zeer dun (zie boven hoofdstuk X,2). 

                                                 
50 Cobet, Wortschatz, 169 en 175-76. 
51 RG. V, 216; mijn cursivering. Vgl. de karakteristiek van de joden door de notoir antisemitische 
Junghegelianer Bruno Bauer in Hermann Wageners Staats- und Gesellschaftlexikon: “Der Jude gibt den 
Kern seiner nationalen Eigentümlichkeit ebenso schwer auf, als es ihm vermöge seiner geistigen Elastizität 
leicht wird, sich in das Kleid jeder beliebigen Nationalität zu hüllen und bis zu einem gewissen Grade sich 
die fremde Nationalität anzueignen.” Bauer maakte hiervan een rassenkenmerk: “Aber seine Denkweise 
bleibt in jedem Kleide und unter jedem Himmelsstrich dieselbe; jüdischer Sinn und jüdisches Blut sind 
unzertrennlich geworden, weshalb das Judentum nicht allein als Religion und Kirche, sondern ganz 
vorzüglich als der Ausdruck einer Raceneigentümlichkeit die eingehendste Betrachtung verlangt: die Taufe 
macht den Juden nicht zum Germanen…” (geschreven eind jaren 1850 of begin jaren 1860; geciteerd naar: 
Heid, ‘Rassenantisemitismus, 234). Vgl. over Bauers antisemitische werk in de tijd dat hij met Wagener 
samenwerkte: Katz, From prejudice to destruction, 214-19. 
52 Dit zijn dan ook centrale thema’s in Josephus’ apologetische Contra Apionem. 
53 Katz, From prejudice to destruction, 55 e.v. 
54 Wagner, ‘Das Judentum in der Musik’, 53; Katz, Wagner, 63. 
55 Bijv. Katz, Wagner, 73. 
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Mommsens karakteristiek van het antieke jodendom en zijn plaats in Caesars rijk wordt 
afgesloten met een passage die eindigt met de vaak geciteerde zinsnede: “Auch in der 
alten Welt war das Judentum ein wirksames Ferment des Kosmopolitismus und der 
nationalen Dekomposition…” (RG. V, 216). Met het openingswoord Auch koppelde 
Mommsen het moderne jodendom aan een proces van denationalisering dat hij in zijn 
eigen tijd meende waar te kunnen nemen. Het in de negentiende eeuw gangbare anti-
joodse stereotype van de kosmopolitische en heimatlose joden wordt hier door Mommsen 
verbonden met de teloorgang van de Latijns-Italische nationale staat. Dat het hierbij gaat 
om een in beginsel negatieve of in ieder geval negatief te lezen beoordeling van het 
(moderne Duitse) jodendom blijkt uit het feit dat de uitdrukking opgenomen werd in het 
antisemitische vocabulaire en dat ook nazi-kopstukken als Hitler en Goebbels naar 
Mommsen verwezen.56  

Het begrip Dekomposition en zijn vaker gebruikte Duitse equivalent Zersetzung 
zijn afkomstig uit de chemie, waar zij het scheiden of delen van stoffen aanduiden.57 In 
de late achttiende eeuw kregen beide begrippen echter ook een metaforische betekenis. 
Verbonden met het begrip ‘kritiek’ duidden zij op een ontledende geestesarbeid in 
tegenstelling tot positiever gewaardeerde componerende en opbouwende activiteiten. In 
de tweede helft van de negentiende eeuw werden zij verbonden met de gangbare 
organische metaforiek in de zin van ‘ontbinding’ en ‘verrotting’ en gebruikt om negatief 
gewaardeerde maatschappelijke, staatkundige en culturele ontbindingsverschijnselen te 
duiden. In beide betekenissen werden zij gebruikt om het jodendom in negatieve zin te 
karakteriseren: de joden waren, zo meende bijvoorbeeld Ernst Moritz Arndt al in 1848, 
de Zersetzer van patriottisme en godsvrucht.58 Mommsens Dekomposition is het eerste 
gedocumenteerde gebruik van dit begip. Het door hem gebruikte begrip Ferment duidt op 
een organische metaforiek. 

Het proces van ‘denationalisering’ werd door Mommsen echter niet uitsluitend 
negatief uitgelegd. Dat blijkt duidelijk in zijn interpretatie van Caesars monarchie en de 
rol die de joden hierin gespeeld zouden hebben. Zoals eerder uiteengezet werd (hoofdstuk 
VII,11 en VIII,3), zag Mommsen in de Romeinse expansie naar het (Griekse) oosten en 
de toenemende identificatie van de Romeinen met de hellenistische cultuur enerzijds een 
negatief beoordeeld proces van denationalisatie, maar tegelijkertijd de noodzakelijk 
geachte ontwikkeling van een universele en kosmopolitische cultuur die hij verbond met 
een civiliserende taak voor het Romeinse rijk in navolging van Alexander de Grote. En 
het was in deze ambigu beoordeelde historische ontwikkeling dat hij ook een belangrijke 
rol voor het antieke jodendom zag weggelegd.59 Want omdat het jodendom “ein 
wirksames Ferment des Kosmopolitismus und der nationalen Dekomposition” zou zijn 
geweest, was het – zo vervolgde Mommsen zijn zin –  “ein vorzugsweise berechtigtes 
Mitglied in dem Caesarischen Staate, dessen Politie doch eigenlich nichts als 
                                                 
56 Schäfer, ‘Zur Geschichte des Wortes “zersetzen”’, 65-66; Cobet, Wortschatz, 203; Hoffmann, Juden und 
Judentum, 102-3. 
57 Het volgende is gebaseerd op Schäfer, ‘Zur Geschichte des Wortes “zersetzen”’. 
58 Idea, 62; vgl. Wagner, ‘Das Judentum in der Musik’, 75-76 over het volk als Lebensorganismus: “Erst 
wenn der innere Tod eines Körpers offenbar ist, gewinnen die außerhalb liegenden Elemente die Kraft, sich 
seiner zu bemächtigen, aber nur um ihn zu zersetzen. Dann löst sich wohl das Fleisch dieses Körpers in 
wimmelnde Viellebigkeit von Würmern auf…” 
59 Vgl. de analyse van Hoffmann, Juden und Judentum, 92 e.v. 
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Weltbürgertum, dessen Volkstümlichkeit im Grunde nichts als Humanität war.” De 
staatsman Caesar maakte zodoende, “eben wie sein Vorgänger Alexander, in richtiger 
Erkenntnis der Verhältnisse” (RG. V, 215), gebruik van het specifieke, oriëntaalse 
volkskarakter van de joden. Dit werd door Mommsen immers als wezenlijk apolitiek 
opgevat, omdat de ‘Semitische volken’ geen “staatenbildende Trieb” (RG. II, 11) gehad 
zouden hebben:  
 
“Aber der Jude, der nicht wie der Okzidentale die Pandoragabe politischer Ordnung empfangen 
hat und gegen den Staat sich wesentlich gleichgültig verhält; der ferner ebenso schwer den Kern 
seiner nationalen Eigentümlichkeit aufgibt als bereitwillig denselben mit jeder beliebigen 
Nationalität umhüllt und bis zu einem gewissen Grad der fremden Volkstümlichkeit sich 
anschmiegt – der Jude war eben darum wie geschaffen für einen Staat, welcher auf den 
Trümmern von hundert lebendigen Politien erbaut und mit einer gewissermaßen abstrakten und 
von vornherein verschliffenen Nationalität ausgestattet werden sollte.” (RG. V, 216) 
 
De ook in dit citaat tot uitdrukking komende spanning tussen een nationaal perspectief (in 
dit geval niet alleen ten aanzien van de Romeinen, maar ook van de joden zelf) en de 
vanuit het perspectief van de terugblikkende historicus noodzakelijke internationaal-
civiliserende en kosmopolitische ontwikkeling van de Grieks-hellenistische en Romeinse 
beschaving blijkt ook weer uit Mommsens tweeslachtige oordeel over het aandeel van de 
joden in dit proces.60 Dit viel positief uit, waar het noodzakelijke karakter van dit proces 
benadrukt werd. Het is daarbij opmerkelijk genoeg dat een nationalistisch denkende 
geschiedschrijver het vaak gebruikte negatieve vooroordeel van het joodse 
kosmopolitisme en daarmee de joodse onbetrouwbaarheid een positieve connotatie gaf. 
Maar tegelijkertijd benadrukte Mommsen dat de “positieve elementen” van de nieuwe 
kosmopolitische burgerij gevormd werden door “de Latijnse en de Griekse nationaliteit”. 
De nieuwe universele cultuur was de Grieks-Latijnse. Slechts door hun assimilatie met de 
Griekse cultuur hadden de joden in het Romeinse rijk de positieve historische rol kunnen 
spelen die de geschiedschrijver van Rome hen toebedeelde.  

Mommsens duiding wordt ook hier weer bepaald door de manier waarop hij 
Caesars politiek in het algemeen interpreteert, namelijk als het resultaat van een 
weldoordacht politiek programma gericht op de vorming van een universele, Grieks-
Romeinse staat. De in antieke bronnen gedocumenteerde welwillende houding van 
Caesar tegenover de joodse gemeenschappen in het Romeinse rijk moest een plaats 
krijgen in dit programma.61 Omdat er in de bronnen niets gezegd wordt over de redenen 
van Caesars houding en omdat ook zijn vermeende programma niet overgeleverd is 
moest Mommsen zelf een verband construeren. Daartoe maakte hij zoals steeds gebruik 
van contemporaine concepten, in dit geval van concepten die tot het gangbare anti-joodse 
discours behoorden.62 Dat maakt Mommsen niet persé tot een ‘antisemiet’ in de 
                                                 
60 Vgl. in dit verband over deze passage ook: Berger Waldenegg, Antisemitismus, 88. 
61 Suetonius, Divus Iulius, 84.2 en de ‘privilege’-oorkonden bij Flavius Josephus: Malitz, ‘Mommsen, 
Caesar und die Juden’, 374 e.v. 
62 Vgl. daarentegen Malitz’ inschatting (‘Mommsen, Caesar und die Juden’, 374): “Seine Bemerkungen 
über Caesars Verhältnis zu den Juden, in bewußt neuzeitlichem Vokabular und mit Anklängen an Debatten 
der Gegenwart, sind doch vor allem ein auf unübertroffener Durchdringung der Quellen beruhendes 
‘althistorisches’ Urteil über die Juden im Staat Caesars.” Dit is voor de besproken passage van RG. V, 215-
16 een onjuiste inschatting, die alleen mogelijk is doordat Malitz, zoals de meeste commentatoren, op deze 
passage niet nader ingaat.  
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ideologische betekenis die dit begrip aan het eind van de jaren 1870 zou krijgen. Het 
roept wel de vraag op naar de houding van het negentiende-eeuwse liberalisme tegenover 
het jodendom enerzijds en het contemporaine anti-joodse gedachtegoed anderzijds. Ik 
ben hiervoor al ingegaan op een tweetal artikelen van Julian Schmidt, waaruit een 
tweeslachtige houding ten aanzien van de joden bleek: een positieve houding ten aanzien 
van de jodenemancipatie, verbonden met een heel palet aan gangbare negatieve 
stereotypen (boven blz. 314-16). Dit patroon is ook bij andere auteurs zichtbaar. Het 
komt onder andere ook tot uitdrukking in Gustav Freytags roman Soll und Haben, die in 
hetzelfde jaar verscheen als de tweede band van Mommsens Römische Geschichte.  

Mommsen kwam in de vijfde band van de Römische Geschichte uitgebreid terug 
op de geschiedenis van de joden in en buiten Palestina. Deze band verscheen in 1885, 
enkele jaren na de zogenaamde Berliner Antisemitismusstreit waarin Mommsen 
nadrukkelijk stelling had genomen tegen de zich organiserende antisemitische beweging. 
Zijn voornaamste opponent in dat conflict was zijn collega en nationaal-liberale 
partijgenoot Heinrich von Treitschke, die afstand nam van het liberalisme en in zijn 
positieve waardering voor het antisemitisme een völkisch getinte historische visie 
ontwikkelde. Mommsens hoofdstuk over ‘Judäa und die Juden’ is mede te lezen als het 
liberale antwoord op die visie. Om deze these te kunnen staven is het daarom 
noodzakelijk eerst in te gaan op de Berliner Antisemitismusstreit. 
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4 Mommsen, Treitschke en de Berliner Antisemitismusstreit 
 
De Berliner Antisemitismusstreit, die in 1879 door Treitschkes artikel ‘Unsere 
Aussichten’ in de door hem geredigeerde nationaal-liberale Preußische Jahrbücher 
ontketend werd, was het publieke debat dat de grootschalige antisemitische agitatie van 
het eind van de jaren 1870 begeleidde.63 In de herfst van dat jaar richtte Wilhelm Marr, 
die het begrip ‘antisemitisme’ lanceerde, de ‘Antisemiten-Liga’ op. In dezelfde periode 
valt ook het antisemitische optreden van de Hofprediger Stoecker die er in september 
1879 in slaagde delen van de lagere middenklasse van handwerkers en winkeliers politiek 
te mobiliseren met behulp van een sterk antisemitisch gekleurde retoriek. In oktober werd 
er bij gelegenheid van de verkiezingen voor het Pruisische Huis van Afgevaardigden in 
Berlijn en Breslau opgeroepen geen joden te kiezen. Het was deze agitatie die het 
uitgangspunt vormde van Treitschkes opmerkingen over de Duitse joden.64 ‘Het volk’ 
had naar zijn mening in de antisemitische beroering zijn onbehagen over de joden tot 
uitdrukking gebracht en Treitschke begroette deze ontwikkeling als de doorbreking van 
een taboe. Hij deed dat in een taal en met een ‘argumentatie’ die zelf sterk antisemitisch 
getoonzet was.65 

Kritiek kwam in eerste instantie voornamelijk van joodse zijde, hoewel 
Mommsen al op 18 maart 1880 in een voordracht in de Akademie der Wissenschaften 
impliciet stelling nam tegen Treitschke.66 Dat veranderde toen vanaf de zomer van 1880 
aan de universiteit van Berlijn de zogenaamde Antisemitenpetition ter ondertekening 
rondging, waarin de regering gevraagd werd de juridische gelijkberechtiging van de 
joden in Duitsland – in 1869 in de Noord-Duitse Bond en in 1871 in het nieuwe Duitse 
Rijk wettelijk vastgelegd – terug te draaien. Het was deze ontwikkeling van de 
antisemitische beweging die leidde tot een breed gedragen protest tegen de opmars van 
het antisemitisme. Op 14 november 1880 verscheen in de Nationalzeitung in Berlijn een 
‘Verklaring’ van 75 niet-joodse Berlijnse prominenten uit het stadsbestuur, de handel en 
de wetenschap (waaronder Mommsen en Droysen) waarin stelling werd genomen tegen 
diegenen die “auf der Kanzel und dem Katheder […] an dem Vermächtniß Lessings 
rütteln…”67 Met ‘kansel’ en ‘katheder’ werd duidelijk gedoeld op Stoecker en Treitschke, 

                                                 
63 Voor het volgende: m.n. Hoffmann, ‘Geschichte und Ideologie’, 219 e.v.;  
64 Heinrich von Treitschke, ‘Unsere Aussichten’, Preußische Jahrbücher 44 (1879) 559-576, aldaar blz. 
572 e.v. 
65 Breuers opmerking (Ordnungen, 330) dat “dem Text nicht zweifelfrei zu entnehmen” zou zijn dat 
Treitschke zich met de in het artikel geparafraseerde antisemitische opvattingen identificeerde is te 
voorzichtig; continuïteit in Treitschkes anti-joodse uitlatingen: Wehler, Gesellschaftsgeschichte III, 925-26. 
Metz (Grundformen, 284) stelt dat Treitschke slechts “erhellend und in rechter Weise problematisierend 
wirken wollte und Reaktionen heraufbeschwor, die ihn überraschten”, en bagatelliseert daarmee volledig 
het antisemitische karakter van Treitschkes essay. 
66 ‘Rede zur Vorfeier des Geburtstages des Kaisers’, RA. 89-103, aldaar 91-2, waar Mommsen waarschuwt 
tegen de toenemende intolerantie: “Der Kampf des Neides und der Mißgunst ist nach allen Seiten hin 
entbrannt. Wirft man uns doch die Fackel in unsere eigenen Kreise, und der Spalt klafft bereits in dem 
wissenschaftlichen Adel der Nation.” (92) Het is aannemelijk dat Mommsen hier op Treitschke doelde, vgl. 
Kampe, Studenten und ‘Judenfrage’, 25. 
67 ‘Erklärung’, herdrukt in: Boehlich, Antisemitismusstreit, 202-4, citaat blz. 203; de namen van de 
ondertekenaars zijn te vinden in: Liebeschütz, Judentum, 341-42. Mommsen was actief betrokken bij de 
organisatie van de ‘Erklärung’, vgl. Hoffmann, Juden und Judentum, 125. Mommsen benaderde o.a. 
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zoals Mommsen in een open brief aan de Nationalzeitung ook expliciet toegaf.68 Nog in 
dezelfde maand (november), waarin ook in het Pruisische Huis van Afgevaardigden over 
de antisemitische beweging gediscussieerd werd, publiceerde Mommsen zijn pamflet 
Auch ein Wort über unser Judenthum, in de woorden van Ulrich Langer “einen 
Höhepunkt aufrecht toleranter Gesinnung”.69  
 
Treitschkes antisemitische argumentatie  
 
Bij een analyse van Treitschkes bijdragen aan de Berliner Antisemitismusstreit moet 
onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende niveaus in zijn argumentatie. In 
de eerste plaats was hij geen voorstander van het terugdraaien van de juridische 
emancipatie van de joden, zoals gevraagd werd in de Antisemitenpetition. Wel eiste hij 
van de joden: “sie sollen Deutsche werden, sich schlicht und recht als Deutsche 
fühlen…”70 De joden, zo redeneerde hij, konden geen zelfstandige natie vormen binnen 
de Duitse, maar dienden volledig in de nationaal-Duitse cultuur te integreren. In zijn 
‘Erwiderung’ op Mommsens open brief in de Nationalzeitung onderstreepte hij dit 
standpunt als de “Kern meiner Betrachtungen” en hij verwees meteen daaropvolgend 
naar Mommsens omschrijving van de positie van de joden in Caesars wereldrijk in de 
Römische Geschichte:  
 

“Ich theile nicht die pessimistische Ansicht meines Kollegen Mommsen, daß überall in 
der Welt ‘das Judenthum ein wirksames Ferment des Kosmopolitismus und der 
nationalen Decomposition’ bilde, sondern ich lebe der Hoffnung, es werde der 
vollzogenen Emancipation im Laufe der Jahre auch die innere Verschmelzung und 
Versöhnung folgen.”71  

 
Hier lag nu echter volgens Treitschke een groot probleem. Hoewel velen zich succesvol 
geassimileerd hadden, bleven anderen zich hardnekkig tegen deze assimilatie verzetten, 
en het was dit verzet dat hij in zijn artikel aan de kaak wilde stellen. Op dit punt stond 
Treitschke overigens nog alleszins in de liberale traditie die vanaf de tweede helft van de 
achttiende eeuw het vraagstuk van de plaats van de joden in de Duitse samenleving 
verbonden had met het liberale streven naar de burgerlijke emancipatie. Door de joden te 
bevrijden uit het getto zouden deze zich kunnen assimileren met de Duitse cultuur die 
gedefinieerd werd als een burgerlijke cultuur en zodoende onlosmakelijk deel kunnen 
gaan uitmaken van de Duitse natie. Ook Mommsens publicaties in het kader van de 
Berliner Antisemitismusstreit vallen binnen dit liberale kader.  
 

                                                                                                                                                 
Werner von Siemens die ondertekende; vgl. de brief van Siemens aan Mommsen in: Heintzenberg ed., 
Werner von Siemens, 308-310. 
68 Boehlich, Antisemitismusstreit, 208-9. 
69 Verwezen wordt naar de herdruk in: Boehlich, Antisemitismusstreit, 210-225; Langer, Treitschke, 321. 
70 ‘Unsere Aussichten’, 573; vgl. bijv. ook ibid. 575-76 (cit. onder blz. 327). 
71 Heinrich von Treitschke, ‘Eine Erwiderung’, in: Boehlich, Antisemitismusstreit, 209-10; over Treitschkes 
rhetorische strategie, door het uit zijn verband rukken van dit citaat Mommsens positie als inconsequent te 
brandmerken: Hoffmann, Juden und Judentum,  96 e.v. 
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Op andere punten van zijn argumentatie week Treitschke echter fundamenteel af van het 
liberale programma.72 In de eerste plaats lanceerde Treitschke in zijn artikel ‘Unsere 
Aussichten’ een aanval op de emancipatorische interpretatie van het verleden die in de 
liberale traditie gebruikelijk was. Daarin werden anti-joodse sentimenten verbonden met 
de barbarij van de middeleeuwse pogroms. Zo schreven de 75 prominenten in hun 
‘Verklaring’ dat de recente uitingen van anti-judaïsme “der Racenhaß und der Fanatismus 
des Mittelalters wieder ins Leben gerufen und gegen unsere jüdischen Mitbürger 
gerichtet [hat].”73 De afzondering van de joden in de Duitse maatschappij was volgens 
deze visie het gevolg van de vervolgingen door de christelijke omgeving. Bevrijding uit 
het getto, burgerlijke en politieke emancipatie vormden zodoende de basis voor de 
noodzakelijk geachte assimilatie in de burgerlijke en nationaal-Duitse cultuur. Ook 
Mommsen presenteerde de “Sondereigenschaften” van de Duitse joden als het gevolg van 
de “verderbliche tausendjährige Unterdrückung der deutschen Semiten durch die 
deutschen Christen…” De “Sonderexistenz” van de niet-religieuze joodse verenigingen, 
die ook hem een doorn in het oog waren, konden als “eine Nachwirkung der 
Schutzjudenzeit” opgevat worden waardoor hun negatieve werking gerelativeerd werd.74  

Treitschke draaide de argumentatie om. Met de officiële emancipatie van de 
Duitse joden was de lijdensgeschiedenis van deze groep afgesloten. Maar in plaats van 
dankbaarheid etaleerde zij onbekommerd haar afkeer van de christelijk-Duitse cultuur. 
Treitschke constateerde daarom, “daß in neuester Zeit ein gefährlicher Geist der 
Ueberhebung in jüdischen Kreisen erwacht ist…” (‘Unsere Aussichten’, 573). Hij doelde 
daarmee op de centrale positie die de joden zowel in het moderne kapitalisme als in de 
pers zouden innemen. In dat laatste geval ging het hem dan vooral om de antichristelijke 
tendens die in de door joden beheerste pers en in de geschiedschrijving van Heinrich 
Graetz – de enige contemporaine naam die Treitschke in dit verband noemt – zou 
heersen. Daarom begroette Treitschke de anti-joodse reactie van het Duitse volk, omdat 
de ‘Judenfrage’ nu eindelijk bespreekbaar was geworden:  
 

“Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinauf, unter Männern, die jeden Gedanken 
kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuths mit Abscheu von sich weisen 
würden, ertönt es heute wie aus einem Munde: die Juden sind unser Unglück!” (575) 

 
Het waren zodoende in Treitschkes opinie niet langer de joden die door de Duitsers 
vervolgd werden, maar omgekeerd vormden de joden nu een bedreiging voor de Duitsers. 
Wat Treitschke bedreigd zag was de christelijk-Germaanse cultuur die aan het Duitse 
Rijk van 1871 ten grondslag zou liggen. Hij benadrukte, “daß wir Deutschen denn doch 
ein christliches Volk sind und die Juden nur eine Minderheit unter uns…” (575) 
Treitschke meende daarom nadrukkelijk voor het voortbestaan van de Duitse cultuur te 
moeten waarschuwen: “wir wollen nicht, daß auf die Jahrtausende germanischer 
Gesittung ein Zeitalter deutsch-jüdischer Mischkultur folge.” (573) Als enige oplossing 
van het ‘joodse vraagstuk’ zag hij, zoals gezegd, een radicale assimilatie, een 
“germanisering” van de joden zoals hij het in een latere bijdrage aan de discussie 

                                                 
72 Voor het volgende vormt het uitstekende essay van Hoffmann, ‘Geschichte und Ideologie’, 226 e.v. de 
basis. 
73 ‘Erklärung’, in: Boehlich, Antisemitismusstreit, 202-4, aldaar 203. 
74 Auch ein Wort, 216 en 224. 
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uitdrukte.75 Tegelijkertijd echter constateerde hij de principiële onmogelijkheid van een 
dergelijke “germanisering”. Verschillende malen liet hij de eis tot assimilatie direct 
volgen door de constatering dat deze onmogelijk was:  
 

“so bleibt nur übrig, daß unsere jüdischen Mitbürger sich rückhaltslos entschließen 
Deutsche zu sein, wie es ihrer Viele zu ihrem und unserem Glück schon längst geworden 
sind. Die Aufgabe kann niemals ganz gelöst werden.”76 

 
Heel bewust construeerde Treitschke nu een positief gewaardeerde christelijk-Germaanse 
cultuur en hij bevrijdde deze van de negatieve aspecten die het traditionele liberale beeld 
van de middeleeuwse geschiedenis mede bepaalden. Dat betekende ook dat de 
jodenvervolgingen in de Duitse geschiedenis geherinterpreteerd moesten worden. 
Daartoe presenteerde Treitschke de kloof tussen joden en Europeanen – dezelfde kloof 
die Mommsen tussen ‘oriëntalen’ en ‘occidentalen’ in de Römische Geschichte als 
structurerend element gebruikte – als tijdloos en daardoor onoverbrugbaar: “Eine Kluft 
zwischen abendländischem und semitischem Wesen hat von jeher bestanden, seit Tacitus 
einst über das odium generis humani klagte…”77 Op deze veronderstelde joodse ‘haat 
tegen de mensheid’ baseerde Treitschke zijn geschiedenis van de jodenhaat:  
 

“In diesem Judenhasse sind fast alle Schrifsteller des späteren Alterthums einig: Plinius, 
Quintilian, Tacitus, Juvenal und wie viele Andere. Die nämliche Empfindung lebte 
späterhin in sämmtlichen germanischen und romanischen Völkern…”78  

 
Treitschke erkende weliswaar dat deze haat tot gruwelijke vervolgingen had geleid, maar 
hij schoof de schuld voor een belangrijk deel de joden in de schoenen. Daarbij wees hij 
met name op het “tragische Schicksal einer Nation ohne Staat.” Dat was een topos van de 
liberale houding tegenover de Duitse joden. Ook Mommsen ging er van uit, dat de joden 
geen eigen natie binnen de Duitse natie, geen staat binnen de Duitse staat konden 
vormen. Maar Treitschke relativeerde deze ‘tragiek’ meteen aansluitend daardoor dat hij 
de joden de expliciete wil toeschreef van andere volken en staten te profiteren, zonder 
zich te assimileren: 
 
                                                 
75 ‘Herr Graetz und sein Judenthum’, Preußische Jahrbücher 44 (1879) 660-670, aldaar 669. 
76 ‘Unsere Aussichten’, 575-76; vgl. zijn opmerking, ibid. 573, over de Spaanse joden die zich in 
vergelijking met de in Duitsland binnenstromende Ostjuden relatief eenvoudig assimileerden met de 
Europese volken in Zuid- en West-Europa: “sie sind in der That in ihrer großen Mehrzahl gute Franzosen, 
Engländer, Italiener geworden – soweit sich dies billigerweise erwarten läßt von einem Volke mit so reinem 
Blute und so ausgesprochener Eigenthümlichkeit.” (mijn cursivering). 
77 ‘Unsere Aussichten’, 576. Het Tacitus-citaat stamt, zoals Heinrich Graetz opmerkte, uit Tacitus’ 
beschrijving van het beeld dat het merendeel van de Romeinen van de christenen zou hebben gehad in het 
jaar 64 (Annales 15.44.4; Graetz, ‘Erwiderung an Herrn von Treitschke’, in: Boehlich ed., 
Antisemitismusstreit, 25-31, aldaar blz. 26; vgl. Bloch, Antike Vorstellungen vom Judentum, 213-14); vgl. 
Mommsen, ‘Religionsfrevel’, GS. III, 393 (1890). Vgl. voor Treitschkes redenering zijn eigen 
samenvatting in ‘Herr Graetz’, 663: “Ich sagte sodann, eine vollständige Verschmelzung des Judenthums 
mit den abendländischen Völkern könne niemals ganz erreicht werden, nur eine Milderung des 
Gegensatzes lasse sich herbeiführen, da jener Gegensatz selbst in einer uralten Geschichte begründet sei.” 
Ibid. de verwijzing naar de antieke ‘jodenhaat’. Deze argumentatie keert bij vele antisemitische auteurs in 
deze jaren terug: Hoffmann, ‘Geschichte und Ideologie’, 233 e.v. 
78 ‘Herr Graetz’, 664. 
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“Das Judenthum bewegte sich seit seiner Zerstreuung über die Welt in einem unlösbaren 
inneren Widerspruche; es erlag dem tragischen Schicksal einer Nation ohne Staat. Die 
Juden wollten immer unter dem Schutze abendländischer Gesetze leben, von dem 
Verkehre des Abendlandes Vortheil ziehen und beanspruchten doch eine streng 
abgesonderte Nation zu sein. Eine solche Haltung steht aber in so schneidendem 
Gegensatze zu der harten Nothwendigkeit der Staatseinheit, daß sie stets neue Kämpfe 
hervorrufen mußte” (‘Herr Graetz’, 664, mijn cursiveringen) 

 
Aansluitend citeert Treitschke een passage van de Romeinse satiricus Juvenalis, waarin 
de Mozaïsche religieuze wetten worden uitgespeeld tegen de wetten van de Romeinse 
staat: “Romanas autem soliti contemnere leges / Iudaicum ediscunt et servant ac metuunt 
ius…”79 Treitschke gebruikt Juvenalis’ satire ter ondersteuning van zijn constructie van 
een in wezen ahistorisch en daarmee ook onoplosbaar conflict tussen joden en niet-joden 
vanaf de klassieke Oudheid: “dieser Vorwurf des Juvenal klingt in den mannichfachsten 
Formen durch die gesammte neuere Geschichte hindurch.” Opnieuw construeerde hij zo 
een in wezen ahistorische tegenstelling tussen joden en niet joden om vervolgens uit deze 
gegevens een ‘wetenschappelijke’ conclusie te trekken:  
 

“Wer auch nur die Elemente unserer Wissenschaft kennt, muß sofort einsehen: es ist rein 
undenkbar, daß ein zweitausendjähriger Kampf auf der einen Seite nur Grausamkeit, 
Herrschsucht, Habgier, auf der anderen nur duldende Unschuld aufweisen sollte.”80  

 
De oorzaak voor de vervolgingen en pogroms, hoezeer deze ook te betreuren waren, lag 
evenzeer bij de joden als bij de niet-joden. De Duitse geschiedenis werd zodoende 
gereinigd van de smet die de liberale geschiedschrijving op haar wierp. Niet voor niets 
associeerde Treitschke de liberalen nadrukkelijk met de joden. Terwijl zijn retorica 
formeel vasthield aan het liberale concept van ‘integratie’, liep zijn polemiek uit op 
‘segregatie’ als constitutief element van de nationale staat doordat hij de joden als 
‘oriëntaalse’ vreemdelingen afschilderde die de ‘christelijk-Germaanse’ cultuur in gevaar 
brachten.  
 
De politieke context van Treitschkes antisemitisme  
 
Treitschkes antisemitische stellingname staat in nauw verband met de politieke 
heroriëntatie van het Duitse Rijk in de jaren 1878-80, die bekend staat als de tweede of de 
interne Reichsgründung. Bismarck had waar mogelijk nauw met de liberalen 
samengewerkt bij de wetgeving en de sociaal-economische politiek van de Noord-Duitse 
Bond en het in 1870/71 ontstane keizerrijk. Als rijksdagafgevaardigde voor de nationaal-
liberalen had Treitschke deze politiek ondersteund en in de Preußische Jahrbücher 
verdedigd. In de politieke crisis van 1879/80 verliet Treitschke de nationaal-liberale partij 
en ging als onafhankelijk afgevaardigde verder, waarbij zijn politiek voornamelijk 
bestond uit de ondersteuning van het beleid van Bismarck. Mommsen sloot zich 

                                                 
79 Ibidem; Juvenalis, Saturae 14.100-101 (Stern, Greek and Latin authors II, 102-3): “grootgebracht / met 
een misprijzen voor Romeinse wetten / leert hij van buiten en volgt nauwgezet / de Wet der Joden…” 
Vertaling: M. d’Hane-Scheltema (Juvenalis, De Satiren [Baarn en Amsterdam 1984] blz. 180). 
80 Ibidem. 
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daarentegen bij de Secessionisten aan, die zich ter linkerzijde van de nationaal-liberale 
partij als oppositionele liberale groepering opstelden.  

Maar ernstiger dan deze politieke wending was de maatschappelijke en culturele 
ontwikkeling, waarmee deze politieke omslag verbonden was. De tot dan toe dominante 
liberale cultuur raakte door de economische crisis vanaf 1873 ook binnen de burgerij in 
brede kring in diskrediet. Bovendien hadden de liberalen na de door hen vóór 1870 
nagestreefde maar door Bismarck en het leger tot stand gebrachte eenwording niet meer 
het alleenrecht op het etiket ‘nationale partij’. Er ontwikkelde zich langzamerhand een 
nieuw nationalistisch discours dat zich als alternatief aanbood voor het liberale 
nationalisme. 

Binnen dit völkische nationalisme speelde het antisemitisme een centrale rol. 
Terwijl liberalisme voor emancipatie, en dus ook voor de emancipatie van de joden bleef 
staan, ontwikkelde het antisemitisme zich tot de ‘culturele code’ van deze nieuwe anti-
liberale politieke cultuur.81 Deze vormde op zichzelf geen eenheid, maar bestond uit een 
reeks verschillende denkstromingen en organisaties waarvan het antisemitisme de 
bundelende factor vormde, zowel in de diverse expliciet antisemitische partijen en 
bewegingen als in maatschappelijke organisaties die het antisemitisme niet expliciet op 
het vaandel hadden geschreven.82 Tot de laatste categorie behoorden met name de 
studentenverenigingen. In het universitaire milieu drong het antisemitisme nu massaal 
binnen, met als gevolg dat de elites van de late keizertijd en de Republiek van Weimar 
sterk antisemitisch gezind waren.83  

Om de samenhang tussen Treitschkes antisemitische opmerkingen en zijn 
toenemende afkeer van het (links-)liberalisme duidelijk en ook het onderscheid met de 
opvattingen van Mommsen beter zichtbaar te maken, is het van belang de analyse niet te 
beperken tot het laatste deel van het essay ‘Unsere Aussichten’.84 Treitschke begon zijn 
essay met een bespreking van de internationale verhoudingen in Zuidoost-Europa en 
Azië. Veel aandacht besteedde hij daarbij aan de spanningen die waren ontstaan tussen 
Duitsland en Rusland naar aanleiding van de resultaten van het Congres van Berlijn van 
1878. In de jaren voorafgaand aan het Congres had Treitschke in de Preußische 
Jahrbücher steeds voor een pro-Russische politiek gepleit, terwijl hij tegelijkertijd sterk 
anti-Brits ageerde.85 In 1879 echter was de relatie met Rusland vertroebeld door het 

                                                 
81 Shulamit Volkov, ‘Antisemitismus als kultureller Code’ (1978), in: idem, Jüdisches Leben und 
Antisemitismus, 13-36; over de centrale betekenis van Treitschkes artikel ‘Unsere Aussichten’ in de 
ontwikkeling van deze völkische ideologie: ibid. 31-33; vgl. reeds Felden, Übernahme, m.n. 6. 
82 De verschillende, in hun uitgangspunten zelfs expliciet tegengestelde völkische en racistische elementen 
van deze antisemitische beweging: Berding, Moderner Antisemitismus, m.n. 99 e.v.; Puschner, Völkische 
Bewegung, 15-16 en 51 e.v.; kort: Bergmann, ‘Völkischer Antisemitismus’, 449-50; Nipperdey Deutsche 
Geschichte 1866-1918 II, 303-5. 
83 Kampe, Studenten und ‘Judenfrage’; kort: Bergmann, ‘Völkischer Antisemitismus’, 459-60. 
84 Ik stel dit zo nadrukkelijk, omdat veel auteurs zich bij hun bespreking van Treitschkes antisemitische 
stellingname gebaseerd hebben op de herdruk van ‘Unsere Aussichten’ in Boehlich ed., 
Antisemitismusstreit, 5-12, waar echter alleen het laatste deel van het essay is afgedrukt. Langer, 
Treitschke, 302-4 biedt een analyse van het hele artikel; vgl. kort: Volkov, ‘Antisemitismus als kultureller 
Code’, 31-32. 
85 Dorpalen, Treitschke, 204-5, 209-10; McClelland, The German historians and England, hoofdstuk 9, blz. 
168-190. Langer, Treitschke, 331-32 biedt een overzicht van recente literatuur. De Duitse liberalen 
oordeelden merendeels zeer positief over de Britse ‘constitutie’ en zagen hierin een voorbeeld voor 
Duitsland; vgl. bijv. voor Mommsen: boven blz. 256. 
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steeds luidruchtiger worden van het panslavisme en Treitschke constateerde zodoende 
misnoegd: “Wohin wir auch blicken, überall erweckt die schwerste der europäischen 
Fragen [namelijk de vraag naar de toekomst van het Ottomaanse Rijk], nun sie einmal 
in’s Rollen kam, das Gefühl der Unsicherheit.”86  

Na deze constatering ging hij direct over tot de binnenlandse politiek: “Was wir in 
solcher Lage vor allem brauchen ist eine starke Regierung, treue Eintracht zwischen der 
Krone und dem Volke. Die preußische Wählerschaft hat diese Nothwendigkeit 
begriffen.” Met die opmerking doelde Treitschke op de grote verkiezingsnederlaag die de 
liberalen hadden geleden in de verkiezingen voor het Pruisische parlement. Treitschke 
benadrukte dat deze uitslag de “conservatieve stroming” in het Duitse volk zichtbaar had 
gemaakt. Als verklaring bood hij overigens niet alleen het heersende gevoel van 
onzekerheid, maar ook de afkeer van ‘de natie’ tegenover de parlementaire politiek: “Die 
Nation ist des Gezänks ihrer Parlamente bis zum Ekel überdrüssig; selbst die Gegner der 
neuen Wirthschaftspolitik scheinen in ihrer großen Mehrheit entschlossen den Erfolg der 
Reformen gelassen abzuwarten und nach den Thatsachen zu urtheilen.” De samenhang 
tussen de internationale verhoudingen en de binnenlandse politiek ligt in het uitgesproken 
gevoel van bedreiging, waartegen een sterke, niet door parlementen in de weg te lopen 
centrale regering zorg zou moeten dragen.87  

Deze anti-liberale tendens komt ook in het vervolg van Treitschkes essay 
duidelijk naar voren: “Unterdessen arbeitet in den Tiefen unseres Volkslebens eine 
wunderbare, mächtige Erregung. Es ist als ob die Nation sich auf sich selber besänne, 
unbarmherzig mit sich in’s Gericht ginge.” (570-71) Hij wees daarbij op het 
“volksgeweten” dat onafhankelijk van de pers zou zijn “ontwaakt”, “denn noch nie sind 
unsere Zeitungen so wenig ein treues Spiegelbild der öffentlichen Meinung gewesen. 
Wenn man die Mehrzahl der deutschen Blätter durchmustert, so sollte man meinen, die 
liberalen Wunschzettel der sechziger Jahre und der naïve Glaube an die unfehlbare 
sittliche Macht der ‘Bildung’ beherrschten noch immer unser Volk. In Wahrheit steht es 
anders.” (571) Treitschke nam hiermee afstand van het liberalisme, niet alleen van de 
constitutionele ‘verlanglijstjes’ van de linkervleugel, maar ook van het liberale geloof in 
de zin van het publieke debat. Tegelijkertijd richtte hij hier reeds impliciet zijn pijlen op 
de vermeende beheersing van de Duitse pers door de joden – een in brede kring verbreid 
antisemitisch cliché dat hij later in zijn essay ook expliciet formuleerde.  

Drie redenen zag Treitschke voor dit ontwaken van het geweten van het volk.88 In 
de eerste plaats wees hij op de Gründerkrach en de daarop vanaf 1873 gevolgde 
economische crisis, die hij in het vervolg van het essay expliciet met de joden in verband 
bracht.89 Treitschke had zoals vele liberale Bildungsbürger steeds zeer wantrouwend 

                                                 
86 ‘Unsere Aussichten’, 570; daar ook de volgende citaten. 
87 Dit gevoel van dreiging is in Treitschkes publicistische werk vanaf 1871 een permanent thema: vgl. de 
citaten bij Langer, Treitschke, 258 en 264. 
88 ‘Unsere Aussichten’, 571: “Die wirthschaftliche Noth, die Erinnerung an so viele getäuschte Hoffnungen 
und an die Sünden der Gründerzeiten, der Anblick der zunehmenden Verwilderung der Massen, die mit der 
Verbreitung der Geheimkünste des Lesens und Schreibens mindestens gleichen Schritt hält, und nicht 
zuletzt das Gedächtniß jener Gräueltage vom Frühjahr 1878 – das Alles hat Tausende zum Nachdenken 
über den Werth unserer Humanität und Aufklärung gezwungen.” 
89 ‘Unsere Aussichten’, 574: “unbestreitbar hat das Semitenthum an dem Lug und Trug, an der frechen Gier 
des Gründer-Unwesens einen großen Antheil…” 
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gestaan tegenover de ‘materialistische’ bourgeoisie.90 Niet economisch succes maar 
Bildung vormde voor deze intellectuelen de kern van de burgerlijke cultuur. Toch zetten 
ook deze liberalen zich direct voor en na de Reichsgründung in voor de maatschappelijke 
en economische modernisering die primair het nieuwe, vaak op de industrialisatie 
gebaseerde Wirtschaftsbürgertum ten goede kwam. Met de economische crisis van de 
jaren 1870 en de opkomst van de georganiseerde arbeidersklasse verflauwde dit toch al 
niet ongedeelde enthousiasme over de op vrijhandel gebaseerde liberale economie bij een 
deel van de bildungsbürgerliche liberalen en vooral bij hun achterban.  

De tweede reden voor het ontwaken van het geweten van het volk waar 
Treitschke op wees, was de “verwildering” van de “massa”. Nu was de afkeer van ‘de 
massa’ en de hiermee verbonden afkeer van en angst voor het socialisme in liberale kring 
algemeen verbreid. De Pöbel gold als ungebildet en behoefde volgens de meerderheid 
van de liberalen de leiding van de Gebildeten, waarmee zij uiteraard zichzelf bedoelden. 
Het is typerend voor deze liberale visie op de samenleving dat Mommsen het 
antisemitisme verwierp door het in verband te brengen met de Pöbel zonder aandacht te 
besteden aan de achterliggende sociaal-economische problemen. Maar de liberalen zagen 
deze kloof niet als onoverbrugbaar. Zij waren van mening dat de maatschappelijke 
onderlaag door onderwijs, door Bildung in de burgerlijke cultuur geïntegreerd zou 
kunnen worden. En het bleef ook niet bij woorden. De vele lokale Bildungsvereine en de 
in 1871 opgerichte landelijke Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung waren 
concrete liberaal geïnspireerde initiatieven om het zogenaamde ‘sociale vraagstuk’ op te 
lossen.91 Treitschke verwierp nu deze liberale verwachting. De kloof tussen de kleine 
groep van Gebildeten en de massa van het volk was voor hem (vrijwel) onoverbrugbaar.92 
In plaats van Bildung had het volk religie nodig en hij constateerde dan ook met 
tevredenheid dat in delen van het volk “der religiöse Ernst, der kirchliche Sinn 
unverkennbar wieder erstarkt [ist].”93 Deze positieve waardering maakt deel uit van 
Treitschkes heroriëntering op religie en kerk die in de jaren rond 1880 plaatsvond, mede 
als gevolg van persoonlijke ervaringen.94 Niet voor niets zag hij in zijn houding 
tegenover het christendom één van de voornaamste contrasten met Mommsens 
opvattingen.95 En ook dit ‘positief-christelijke’ standpunt vormde weer een belangrijk 
element van zijn anti-joodse uitvallen in het vervolg van zijn essay.96 

De derde reden voor de geestelijke omslag in het volk zag Treitschke in de 
herinnering aan de aanslagen op de keizer in mei en juni 1878, die de aanleiding voor 
Bismarcks socialistenwetgeving waren. Naar zijn mening waren deze aanslagen direct 
                                                 
90 Dorpalen, Treitschke, 37; algemeen: Sheehan, Der deutsche Liberalismus, m.n. 208-9. 
91 Langewiesche, Liberalismus, 160 e.v. 
92 Dit thema was in 1879 geen nieuw element in Treitschkes publicistiek. Het vormt bijv. al een centraal 
punt in zijn grote essay ‘Der Sozialismus und seine Gönner’ uit 1874, waarin hij niet alleen de bestaande 
maatschappelijke ongelijkheid verdedigt – dat was een constitutief element van de burgerlijk-liberale 
ideologie – maar ook het liberale ideaal van een burgerlijke samenleving omvormde tot een aristocratisch 
maatschappijbeeld waarbinnen geen plaats meer was voor een verdergaande opleiding en Bildung voor de 
arbeidersklasse (in: idem, Zehn Jahre Deutscher Kämpfe. Schriften zur Tagespolitik [3e ed.; Berlijn 1897] 
II, 112-222, aldaar m.n. blz. 134 e.v.).  
93 ‘Unsere Aussichten’, 571. 
94 Langer, Treitschke, 328-330. 
95 Heinrich von Treitschke, ‘Erwiderung an Herrn Th. Mommsen’, in: Boehlich, Antisemitismusstreit, 228-
231, aldaar 228: “Ich stehe anders als er zu dem positiven Christenthum.”  
96 Vgl. ‘Unsere Aussichten’, 574-75. 
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tegen de Duitse eenheidsstaat gericht. Daarom richtte “das entwachte Gewissen des 
Volkes” zich “vornehmlich gegen die weichliche Philanthropie unseres Zeitalters.” 
Daarbij wees Treitschke nadrukkelijk op het pamflet Gegen die Freiheitsstrafen van Otto 
Mittelstädt, dat “im Wesentlichen doch nur ausspricht was Hunderttausende denken.”97 In 
plaats van het streven naar morele verbetering van gedetineerden pleitte Mittelstädt voor 
een terugkeer naar afschrikking als basis voor het strafrecht, inclusief de herinvoering 
van de doodstraf en van lijfstraffen. Hij erkende dat zijn voorstellen “für den behaglichen 
Ausbau der bürgerlichen Freiheit nicht günstig” waren, maar benadrukte de noodzaak 
door te wijzen op de ‘oorlogssituatie’ waarin de samenleving zich zou bevinden: “Die 
Gesellschaft hat sich auf einen langen Kriegszustand gegen ihre inneren Feinde 
einzurichten …”98  

Zodoende is dit element ook weer direct verbonden met het gevoel van bedreiging 
dat de grondtoon van Treitschkes essay vormt en dat zich bij hem in de keizertijd uitte in 
opgeschroefde nationalistische uitlatingen tegenover zowel het buitenland als tegenover 
de zogenaamde interne Reichsfeinde. Treitschke formuleert hier in feite reeds de 
omsingelingstheorie die in Duitsland aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog 
opgeld zou doen en die een belangrijke rol speelde in de oorlogsstemming van 1914. Dit 
gevoel van bedreiging is ook duidelijk herkenbaar in Treitschkes opmerkingen over de 
Duitse joden en het antisemitisme. De joden bedreigden in zijn ogen immers de 
christelijk-Germaanse cultuur van het Duitse Rijk en daarmee de fundamenten van dat 
Rijk. Daarbij wees Treitschke nadrukkelijk in zeer denigrerende woorden op de rol die de 
zogenaamde Ostjuden in het Duitse jodendom speelden:  
 

“über unsere Ostgrenze aber dringt Jahr für Jahr aus der unerschöpflichen polnischen 
Wiege eine Schaar strebsamer hosenverkaufender Jünglinge herein, deren Kinder und 
Kindeskinder dereinst Deutschlands Börsen und Zeitungen beherrschen sollen…”99 

 
Treitschke presenteerde de Duitse joden als materialistische vreemdelingen, waardoor hij 
ongewenste verschijnselen, zoals de economische crisis of de ontkerstening, kon 
afschilderen als verschijnselen die in feite door on-Duitse indringers veroorzaakt werden: 
“aber unbestreitbaar hat das Semitenthum an dem Lug und Trug, an der frechen Gier des 
Gründer-Unwesens einen großen Antheil, eine schwere Mitschuld an jenem schnöden 
Materialismus unserer Tage, der jede Arbeit nur noch als Geschäft betrachtet und die alte 
gemüthliche Arbeitsfreudigkeit unseres Volkes zu ersticken droht; in tausenden deutscher 
Dörfer sitzt der Jude, der seine Nachbarn wuchernd auskauft.”100 Ook de cultuur zouden 
de joden op hun materialistische manier willen beheersen, hoewel de culturele elite, 

                                                 
97 ‘Unsere Aussichten’, 571-72; Otto Mittelstädt, Gegen die Freiheitsstrafen. Ein Beitrag zur Kritik des 
heutigen Strafensystems (Leipzig 1879); overigens volgt Treitschke met zijn beroep op “das entwachte 
Gewissen des Volkes” een belangrijk argument van Mittelstädt, vgl. bijv. aldaar blz. 16: “Ein Gefühl des 
Unbehagens, daß es so nicht weiter gehen könne, durchzieht weite Kreise des Volks, und willenskräftige 
Männer rufen nach Rückkehr zu den drastischen Strafmitteln der Vorzeit, nach Hängen und Köpfen, Prügel 
und Pranger.” 
98 Mittelstädt, Freiheitsstrafen, 72; vgl. voor een traditioneel liberaal standpunt: [Mommsen], 
Reichsverfassungen, 116: “Es ist eine Ehre für ein Volk die Todesstrafe abschaffen zu können und auf die 
Besserung des Verbrechers nie und in keinem Falle zu verzichten…”; vgl. [idem], Grundrechte, 27-28. 
99 ‘Unsere Aussichten’, 572-73. 
100 ‘Unsere Aussichten’, 574. 



 333 

waarvan Treitschke zich in de Preußische Jahrbücher als vertegenwoordiger opwierp, 
nog grotendeels ‘jodenvrij’ zou zijn:  
 

“Unter den führenden Männern der Kunst und Wissenschaft ist die Zahl der Juden nicht 
sehr groß; um so stärker die betriebsame Schaar der semitischen Talente dritten Ranges. 
Und wie fest hängt dieser Literatenschwarm unter sich zusammen; wie sicher arbeitet die 
auf den erprobten Geschäftsgrundsatz der Gegenseitigkeit begründete Unsterblichkeits-
Versicherungsanstalt, also daß jeder jüdische Poetaster jenen Eintagsruhm, welchen die 
Zeitungen spenden, blank und baar, ohne Verzugszinsen ausgezahlt erhält.”101 

 
In Treitschkes redeneringen zit op dit punt een opmerkelijke paradox. Enerzijds deelde 
hij met het merendeel van de wetenschappelijke ‘mandarijnen’ het dedain tegenover de 
‘massa’ en onderstreepte hij het leidinggevende potentieel van de wetenschappelijke 
‘geestesaristocratie’ – uitgangspunten die ook door de liberalen in het academische 
milieu gedeeld werden. Tegelijkertijd echter richtte hij zich in 1879 tegen de in het 
liberale denken zo belangrijke pers en de politieke partijen en daarmee ook tegen de door 
deze pers en de politieke partijen gerepresenteerde publieke opinie.102 Beide instituties, 
zowel de liberale partij als het grootste deel van de pers, waren in zijn ogen ‘verjoodst’ en 
konden daarom niet representatief zijn voor de mening van ‘het Duitse volk’.103 Daar 
tegenover plaatste Treitschke nu zo iets als het ‘gesunde Volksempfinden’ dat hij 
verbond met het ‘Germaanse’ karakter van de Duitse cultuur.104 Als aristocraat van de 
geest nam hij weliswaar afstand van de al te rauwe vormen waarin dit ungebildete 
‘Volksempfinden’ zich kleedde105, maar onmiskenbaar speelde hij het in positieve zin uit 
tegen de hem onwelgevallige pers en partijen.  

Mommsens kritiek 
 
Ondanks Mommsens scherpe kritiek op Treitschkes artikel zijn er op het eerste gezicht 
belangrijke overeenkomsten vast te stellen in de opvattingen met betrekking tot de Duitse 
joden. Zo wees Mommsen in zijn pamflet Auch ein Wort über unser Judenthum, hierin 
het interpretatieve kader van de Römische Geschichte consequent volhoudend, evenals 
Treitschke op de ongelijkheid, “welche zwischen den deutschen Occidentalen und dem 
semitischen Blut allerdings besteht.”106 En evenals Treitschke constateerde ook 
Mommsen dat de joden zich in veel gevallen niet aan de Duitse cultuur hadden 
aangepast. Ook hij ging daarom uit van de noodzaak van voortgezette assimilatie:  
 

                                                 
101 ‘Unsere Aussichten’, 574. 
102 Bijv. ‘Unsere Aussichten’, 570: “das Volk will sich nicht mehr von Coterien gängeln lassen.” En ibid. 
571: “noch nie sind unsere Zeitungen so wenig ein treues Spiegelbild der öffentlichen Meinung gewesen.” 
103 Over de vermeende joodse overheersing van de Duitse pers: ‘Unsere Aussichten’, 574. 
104 “Unsere Aussichten’, 575 noemt Treitschke de antisemitische beweging een “natürliche Reaction des 
germanischen Volksgefühls gegen ein fremdes Element, das in unserem Leben einen allzu breiten Raum 
eingenommen hat.” 
105 Vgl. ‘Unsere Aussichten’, 572: “Es ist des Schmutzes und der Roheit nur allzu viel in diesem 
Treiben…”, om daar echter meteen weer een relativerende anti-joodse draai aan te geven: “und man kann 
sich des Ekels nicht erwehren, wenn man bemerkt, daß manche jener Brandschriften offenbar aus jüdischen 
Federn stammen…”  
106 Auch ein Wort, 215. 
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“Der Eintritt in eine große Nation kostet seinen Preis… Aber wir geben es dem 
gemeinsamen Vaterland. Auch die Juden führt kein Moses wieder in das gelobte Land; 
mögen sie Hosen verkaufen oder Bücher schreiben, es ist ihre Pflicht, so weit sie es 
können ohne gegen ihr Gewissen zu handeln, auch ihrerseits die Sonderart nach bestem 
Vermögen von sich zu thun und alle Schranken zwischen sich und den übrigen deutschen 
Mitbürgern mit entschlossener Hand niederzuwerfen.”107  

 
Beide geschiedschrijvers stonden op het traditioneel-liberale standpunt dat de culturele 
basis van de nationale staat gevormd moest worden door een uniforme cultuur. 
Pluriformiteit en multiculturaliteit werden afgewezen, omdat zij de kracht van de staat 
zouden ondermijnen. De joden, voor zover zij vasthielden aan traditionele gebruiken en 
zich in joodse verenigingen van hun Duitse omgeving isoleerden, werden gezien als een 
volk, en een natie kon het zich volgens de liberalen niet veroorloven een natie binnen de 
natie te tolereren.108 Daarbij wees overigens ook Mommsen expliciet op het christelijke 
karakter van de Europese (en daarmee ook de Duitse) beschaving: “Was das Wort 
‘Christenheit’ einstmals bedeutete, bedeutet es heute nicht mehr voll; aber es ist immer 
noch das einzige Wort, welches den Charakter der heutigen internationalen Civilisation 
zusammenfaßt und in dem Millionen und Millionen sich empfinden als 
Zusammenstehende auf dem völkerreichen Erdball.”109 En Mommsen koppelde hieraan 
het advies aan de joden zich, wanneer zij dit met hun geweten in overeenstemming 
konden brengen, te laten dopen. Berthold Auerbach, die Mommsens optreden in de 
discussie positief waardeerde, betreurde dit advies, en ook elders uit joodse kringen 
kwam er kritiek.110 

                                                 
107 Auch ein Wort, 225. 
108 Werner von Siemens kwam in zijn brief aan Mommsen, waarin hij meedeelde de ‘Verklaring’ van de 75 
notabelen te hebben ondertekend, met een vergelijkbaar standpunt (Heintzenberg ed., Werner von Siemens, 
308-10). Om te beginnen betreurde hij “die etwas pastorale und weinerliche Form” van de verklaring: “Um 
die Antijudenbewegung zu bekämpfen, muß man den Nachweis führen, daß die Judenfurcht unbegründet 
ist, denn diese liegt ihr offenbar zugrunde.” Vervolgens ging hij kort op de oorzaken van die angst in om 
aan te kunnen geven waarom deze onterecht zou zijn. De tegenstelling tussen ‘Germanen’ en ‘Semiten’ 
speelt in zijn redenering een centrale rol: “es fehlt ihnen [de joden] bei aller philosophischen, 
mathematischen Begabung der mechanisch praktische Sinn der Germanen, es fehlt ihnen das angeborene 
Gefühl für das Gleichgewicht der Kräfte, ein dem angeborenen Schönheitsgefühl analoges, welches, wir 
[sic] mir scheint, mit den Germanen in die Welt gekommen ist und wesentlich die alte Welt von der 
modernen scheidet! Dies und größere Energie des Wollens und Handelns werden uns [!] das Übergewicht 
über die Semiten erhalten, und deswegen ist die Judenfurcht unmotiviert. Die Juden sollten aber auch so 
klug sein und Stammeskameraderie, wenn nicht beseitigen, so doch wenigstens weniger zur Erscheinung 
bringen, denn ein durch Blut und Glauben abgeschlossener Volksstamm wird immer ein fremder Körper in 
einer großen Volksgemeinschaft bleiben.” 
109 Auch ein Wort, 224; een vergelijkbare formulering in Mommsens brief aan Benno Bentram Kerry van 
13 aug. 1882, gepubliceerd door Zucker, ‘Mommsen and Antisemitism’, 239: “Haben Sie es wohl bedacht, 
was das heisst, die Juden jetzt und von seiten eines Uebergetretenen zum Uebertritt auffordern? Das Recht, 
das zu tun, gibt doch allein die Einsicht in die jetzige Stellung des Christentums, das, abgesehen von allen 
Dogmen, mit den jetzt die Welt beherrschenden Nationalitäten sich so verschmolzen hat, dass ausserhalb 
desselben eine volle nationale Entwickelung der Regel nach unmöglich ist.” Voor de achtergrond van deze 
brief: Hoffmann, Juden und Judentum, 121-23. 
110 Berthold Auerbach aan Gabriel Riesser, 17 dec. 1880, geciteerd door Wickert, ‘Mommsen und 
Bernays’, 270 noot 9; vgl. Zucker, ‘Mommsen and antisemitism’, 237-8 en Hoffmann, Juden und 
Judentum, 121. 
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Mommsen had geen enkel begrip voor een levensstijl die, zoals dat het geval was bij zijn 
Breslauer vriend Jacob Bernays, door religieuze vormen beheerst werd. Deze afkeer 
bracht hij herhaaldelijk tot uitdrukking. Zo karakteriseerde hij Bernays in een brief aan 
Carl Ludwig als “halb Rabbi, halb vielseitiger Mensch, von den großartigsten 
Kenntnissen, die mir vorgekommen sind, dabei gründlich unpoetisch und voll Schrullen 
und Unannehmlichkeiten, wie sie sonst bei Trödeljuden vorkommen, hier aber mit der 
Übersilberung des vollendeten Gentleman auftreten.”111 Bovendien liet hij zich privé 
over joden in zijn omgeving die hij niet mocht herhaaldelijk in antijoodse zin uit. Tegen 
de echtgenote van de econoom Bruno Hildebrand, een zuster van de door Mommsen zeer 
gewaardeerde filoloog Friedrich Ritschl, had Mommsen een grote aversie, waarschijnlijk, 
zo schreef hij aan Otto Jahn, “weil ich weder beschnitten noch radikal genug bin um alte 
häßliche schwatzhafte und Politik pissende Jüdinnen agreabel zu finden…”112 En 
Friedrich Hebbel schreef over zijn ontmoeting met Mommsen in Italië in 1845: “sein 
Denken bewegte sich in der allerengsten Sphäre; als er z.B. in einem meiner Bekannten 
den Juden entdeckte, sprach er davon, als ob er heraus gebracht habe, daß er ein Mörder 
sei.” Waaraan Hebbel overigens onmiddelijk toevoegde: “Aber freilich war er damals 
noch jung und ich muß ihm das Zeugnis geben, daß er reif geworden ist.”113 

Het is in dit licht niet verwonderlijk dat het meningsverschil tussen de beide 
titanen van de liberale geschiedschrijving vaak beschouwd wordt als een verschil in 
‘vorm’ meer dan van ‘inhoud’.114 Treitschke constateerde in een brief aan Mommsen van 
december 1880 dat “unsere Ansichten sachlich nicht weit aus einander gehen und wir uns 
eigentlich nur über die Opportunität streiten.” En Mommsen sprak in zijn antwoord over 
“diese materiell von uns allerdings nicht sehr verschieden aufgefaßte sog. Judenfrage.”115  
Daarbij kan dan ook verwezen worden naar Mommsens schoonzoon, de filoloog Ulrich 
von Wilamowitz-Moellendorff, die in zijn Erinnerungen opmerkt dat Mommsen in zijn 
optreden tegen Treitschke minder door abstracte liberale theorieën geleid werd dan door 
zijn vriendschap met “vortreffliche Freunde jüdischen Blutes”, om daar meteen een anti-
joodse uitspraak aan toe te voegen die Mommsen ooit in zijn bijzijn gedaan zou 
hebben.116  

Hierbij is het echter noodzakelijk aan te tekenen dat Wilamowitz niets moest 
hebben van de politieke activiteiten die zijn schoonvader vanaf 1878/79 ontplooide, toen 
Mommsen zich in toenemende mate van Bismarck afkeerde en steeds meer naar de linker 
vleugel van het politieke liberalisme bewoog.117 Dat maakte hij duidelijk in de 

                                                 
111 17 dec. 1855, Wickert, Mommsen III, 558 noot 21; vgl. voor deze vriendschap en vergelijkbare 
‘antijoodse’ sentimenten in Mommsens privé-uitlatingen: Wickert, ‘Mommsen und Bernays’; Hoffmann, 
Juden und Judentum, 119-121; Rebenich, Mommsen und Harnack, 349. 
112 Briefwechsel nr. 108, blz. 123 (10 okt. 1852); vgl. Bauer, Bürgerwege, 154-55. 
113 16 mei 1856 aan Karl Werner: Bülck, ‘Hebbel und Mommsen’, 337; Wickert, Mommsen II, 144.  
114 Demandt, ‘Mommsen in Berlin’, 148; Liebeschütz, Judentum, 189-99; Schoeps, ‘Evangelium’. 
Mommsen zelf schreef in een brief aan Hermann Grimm, die min of meer als bemiddelaar tussen 
Mommsen en Treitschke optrad: “Aber Sie werden mir auch darin Recht geben, daß in Dingen dieser Art 
alles darauf ankommt, nicht was man sagt, sondern wie man es sagt; und darin liegt das beaengstigende in 
Treitschkes Verfahren.” (Demandt, ‘Mommsen in Berlin’, 153). 
115 Treitschke, Briefe III, nr. 895, blz. 525-26; Mommsens antwoord: ibid. blz. 526 noot 1. 
116 Wilamowitz-Moellendorff, Erinnerungen, 181 noot 1. Demandt, ‘Mommsen in Berlin’, 148, verwijst 
o.a. naar deze passage. 
117 Wilamowitz-Moellendorff, Erinnerungen, 180 e.v.; vgl. Malitz, ‘“Ich wünschte ein Bürger zu sein.”, 
322; en idem, ‘Mommsen und Wilamowitz’, voor Wilamowitz’ kritiek op Mommsens politieke 
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karakteristiek van Mommsen in zijn Erinnerungen. In de jaren rond 1880 constateerde hij 
“een nieuwe periode” in Mommsens leven, gemarkeerd door de brand in diens huis 
(1879) en het Bismarck-proces dat hem zeer aangegrepen had. Vele vrienden zouden zich 
vanwege Mommsens politieke ommezwaai afgewend hebben, onder wie Treitschke, die 
nog in 1877 tijdens de viering van Mommsens zestigste verjaardag een grote lofrede op 
de jarige gehouden had. Dat de politieke verwijdering tussen de beide nationaal-liberalen 
op dat moment al lang aan de gang was en dat het Mommsen was geweest die in het 
kader van de Berliner Antisemitismusstreit bewust met Treitschke gebroken had, lijkt 
Wilamowitz ontgaan te zijn.118  

Tekenend voor Wilamowitz’ karakteristiek van de oude Mommsen is ook dat hij 
diens wetenschappelijke werk rond 1880 als in wezen afgerond beschouwt.119 De 
voortzetting van de Römische Geschichte zou al opgegeven, het Staatsrecht “in den 
Hauptteilen schon da” geweest zijn (181-82), en ook de Römische Forschungen waren 
voltooid. Weliswaar vervolgt Wilamowitz zijn portret met een opsomming van 
Mommsens latere werken die een ongebroken wetenschappelijke arbeidsmoraal lieten 
zien – zo had hij zijn bronnenpublicaties voortgezet en de vijfde band van de Römische 
Geschichte geschreven, een werk “das ihm Freude machte und das Gefühl der 
ungebrochenen Schaffenskraft zurückgab.”120 Over andere werken, zoals het Römisches 
Strafrecht (1899), zwijgt Wilamowitz. De genoemde boeken worden, conform het genre 
van de autobiografie, door hem vooral gememoreerd om zijn eigen rol in de 
totstandkoming te kunnen onderstrepen.121 Wilamowitz’ uitlatingen over Mommsens 
houding in de Berliner Antisemitismusstreit hebben slechts betekenis in de context van 
Wilamowitz’ beeld van de oudere Mommsen als een weliswaar nog samen met 
Wilamowitz wetenschappelijk actieve maar verder politiek en psychisch van zijn 
omgeving vervreemde oude man.122 
                                                                                                                                                 
opvattingen m.n. blz. 48-51. Wilamowitz nam zelf, ondanks zijn inzet voor de carrières van joodse 
geleerden als Friedrich Leo (Sieg, ‘Der Preis des Bildungsstrebens, 80-81), in de academische debatten 
over de ‘Judenfrage’ een allerminst liberale positie in: vgl. Kampe, Studenten und ‘Judenfrage’, 136 met 
blz. 238 noot 45 het commentaar van Wilamowitz op Mommsens houding; vgl. ook ibid. 244 noot 38; vgl. 
ook Wilamowitz’ opmerkingen over de joden in zijn Erinnerungen, 38 e.v., waar hij communisme en 
revolutie op het conto schuift van “jenes glaubenlose, staatlose, gewissenlose Judentum […], dessen Presse 
längst unsere Brunnen vergiftete, und zu ihren Helfern die Ostjuden hereingerufen haben, die wir weder 
vertragen noch loswerden können.” (ibid. 41) Vgl. Canfora, ‘“Politik” in der Wissenschaft’, 75-76; de 
kritiek op Canfora’s standpunt in dezen door Rudolf Kassel, Göttingische gelehrte Anzeigen 239 (1987) 
197 gaat volledig aan de inhoud van Wilamowitz’ opmerkingen voorbij; Wilamowitz was zonder twijfel 
geen nationaal-socialist en had ook geen sympathie voor deze beweging, maar hij maakte wel deel uit van 
een ‘milieu’ waarin antisemitisme tot de “culturele code” (Volkov) behoorde. 
118 Vgl. de kritiek die Mommsen al in 1871 in een brief aan Freytag op Treitschke leverde: Wickert, 
Mommsen IV, 240-41. 
119 Wilamowitz, Erinnerungen, 181-82. 
120 Ibid. 182; Wilamowitz’ opmerking wordt gelogenstraft door Mommsens eigen opmerkingen over de 
moeizame totstandkoming van deze band, zowel in brieven als in het voorwoord. Vgl. Hoffmann, Juden 
und Judentum, 104-5. 
121 Vgl. voor Wilamowitz’ belangrijke rol als inhoudelijke sparring partner voor Mommsens werk aan RF.,  
RG. V en StR.: Mommsen und Wilamowitz, Briefwechsel, en Malitz, ‘Mommsen und Wilamowitz’, 37 e.v. 
122 Typerend voor Wilamowitz’ portret van Mommsen als vooraanstaand wetenschapper die psychisch niet 
erg stabiel was en daarom Wilamowitz als steunpilaar nodig had, is zijn verslag van de gebeurtenissen na 
Mommsens rectoraatsrede in 1874 die hij inhoudelijk zeer waardeerde. Tijdens het aansluitende diner werd 
Mommsen onwel en door Wilamowitz naar huis gebracht. Gedurende deze rit zou Mommsen allerlei 
ontboezemingen gedaan hebben die hij “niemals wissentlich einem fremden Ohre anvertraut haben würde, 
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Anders dan Wilamowitz meende is het echter alleszins aannemelijk dat Mommsens 
reactie op Treitschkes artikel wel degelijk (ook) door zijn liberale principes geïnspireerd 
werd.123 Daarbij is het om te beginnen zinvol te wijzen op Mommsens stellingname in 
deze zaak in de jaren 1848/49. In zijn commentaar op de Grundrechte des deutschen 
Volkes pleitte hij nadrukkelijk voor een gelijkwaardige positie van het jodendom naast de 
verschillende christelijke kerken. En in zijn commentaar op de geoctroyeerde constitutie 
van 1849 veroordeelde hij nadrukkelijk het schrappen van de zin “Keine 
Religionsgesellschaft genießt vor andern Vorrechte durch den Staat” (§147 van de 
Frankfurter Grundrechte) in de nieuwe constitutie (§145): “Soweit wären wir also, daß 
auch schon die künftige Aufhebung der Judenemancipation unsern Staatsmännern 
vorschwebt!”124 In het verlengde van deze stellingname week Mommsen in zijn reactie 
op Treitschkes artikel op drie punten fundamenteel en in liberale zin af van diens 
argumentatie. 
 
Mommsens kritiek: Treitschke maakte het antisemitisme salonfähig 
 
Het eerste punt, waarop in de literatuur tot dusverre de meeste nadruk is gelegd, is 
Mommsens inschatting dat Treitschke door de grote invloed die zijn commentaren op de 
Duitse burgerij hadden het antisemitisme salonfähig had gemaakt.125 Antisemitische 
uitlatingen, die tot dusverre vooral aangeslagen waren in de kleine burgerij, konden nu 
dankzij Treitschke ook in de hogere kringen van Wirtschafts- en Bildungsbürgertum 
hardop gedaan en politiek gebruikt worden. Deze inschatting is door veel latere historici 
herhaald.126  

Basis van deze kritiek was de ongetwijfeld door Treitschke gedeelde opvatting dat 
de Gebildeten een bijzondere verantwoordelijkheid droegen voor de nationale cultuur, 
een verantwoordelijkheid waarop Mommsen in zijn academische redevoeringen steeds 
opnieuw wees. In deze maatschappelijke groep heerste “der große Zug, der patriotische 
Schwung, die selbstlose Opferwilligkeit, welche das höchste Privilegium der vollen 
sittlichen Bildung ist und für welche die niederen Kreise wohl die Empfänglichkeit, aber 
nur in geringem Maß die Initiative besitzen.”127 Met zijn opmerkingen over de 
antisemitistische beweging had Treitschke in Mommsens ogen de verantwoordelijkheid 
geschonden, die hij als publicist en wetenschapper had. In plaats van een oproep tot 
tolerantie en tot een matiging van de sentimenten in het volk, een oproep die in de Duitse 
                                                                                                                                                 
Stimmungen, Hoffnungen, Ansprüche, Reue. Hüllen der Seele fielen. Nie und zu niemandem ist auch nur 
eine Andeutung von dem über meine Lippen gekommen, was ich wider seinen Willen, sein Bewußtsein 
gehört hatte, nie werde ich ein Wort verraten. Aber ich gelobte ihm die Treue für Leben und Tod, die ich 
gehalten habe.” (Erinnerungen, 175-76) Vgl. over de ontwikkeling van Wilamowitz’ oordeel over 
Mommsens karakter de genuanceerde analyse van Malitz, ‘Mommsen und Wilamowitz’, 50 e.v. 
123 Correct: Rebenich, Mommsen und Harnack, 351 e.v. Een uitgebreid overzicht van Mommsens 
activiteiten en publicaties tegen het antisemitisme na 1881: ibidem, 360 e.v. 
124 Grundrechte, 37-8; Reichsverfassungen, 123. 
125 Auch ein Wort, 219 e.v.; vgl. Mommsens brief aan Sybel, 7 mei 1895: “Er [Treitschke] ist der Vater des 
modernen Antisemitismus. […] Treitschke hat ihn salonfähig gemacht und ist der rechte Vater von Henrici 
und Böckel.” 
126 Bijv.: Hoffmann, Juden und Judentum, 126; idem, ‘Geschichte und Ideologie’, 246 e.v.; Pultzer, 
‘Wiederkehr’, 203; Wehler, Gesellschaftsgeschichte III, 927 en 929; Stern, Goud en ijzer, 649-50. 
127 RA. 25 (1875). 
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traditie van Bildung zou liggen – de naam van Lessing werd veelvuldig in de discussie 
gebruikt –  had Treitschke het gepeupel naar de mond gepraat. Deze kritiek uit 
traditioneel-liberale kring vond een concrete vertaling in de ‘Verklaring’ van de 75 
Berlijnse notabelen van november 1880. 

Deze verklaring is typerend voor het traditionele Honoratioren-liberalisme. 
Politiek was geen zaak van het volk als geheel, maar diende gestalte te krijgen door 
representatie. Mannen van Besitz und Bildung zouden de natie moeten 
vertegenwoordigen, waarbij niet alleen aan parlementen gedacht werd maar ook aan de 
universiteiten en de publicitaire activiteiten van de ‘actieve Bildungsbürger’.128 De reden 
daarvoor was dat deze mannen niet in de eerste plaats hun eigen (groeps)belangen zouden 
behartigen, maar steeds het algemene nationale belang voorop zouden stellen. Daarbij 
gingen liberalen als Mommsen ervan uit dat deze vertegenwoordigers het vertrouwen van 
de natie moesten hebben. Tegelijkertijd meenden zij omgekeerd een moreel leidende 
functie te hebben in een maatschappij waarin Bildung en dan met name gymnasiale en 
universitaire Bildung een belangrijke structurerende rol speelde. Het is vanuit deze 
basisgedachte van het Honoratioren-liberalisme dat Mommsen gemeenschappelijke 
verklaringen van notabelen als enige concrete remedie tegen het antisemitisme aanprees 
(vgl. boven hoofdstuk II,2).  
 
Mommsens kritiek: het staatsburgerlijke perspectief 
 
Deze nadruk op Treitschkes persoonlijke verantwoordelijkheid vormt ongetwijfeld een 
centraal element in Mommsens liberale kritiek. Ook Treitschke zag hierin de kern van 
Mommsens betoog.129 Toch is Mommsens kritiek op Treitschkes uitlatingen niet alleen 
een kwestie van vorm, maar deze vorm is ook onlosmakelijk verbonden met zijn liberale 
ideologie. Het is hierbij van belang op een verschil te wijzen dat tot dusverre in de 
literatuur onvoldoende benadrukt is – en dat is het tweede principieel-liberale punt in 
Mommsens reactie op Treitschkes antisemitisme. Treitschke eiste, zoals hiervoor 
aangegeven, van de Duitse joden: “sie sollen Deutsche werden, sich schlecht und recht 
als Deutsche fühlen…”130 Terwijl hij enerzijds de juridische emancipatie van de Duitse 
joden als onomkeerbaar beschouwde, presenteerde hij hen anderzijds als buitenstaanders 
die nog moesten bewijzen dat ze ‘er bij hoorden’, ondanks de positieve uitzonderingen 
die hij kende, uitzonderingen die hij als vrienden en collega’s wist te waarderen en die hij 
zelfs als getuigen voor zijn standpunten probeerde te winnen. Op dit punt nam Mommsen 
duidelijk tegen Treitschke stelling:  
 

                                                 
128 Het begrip ‘actieve Bildungsbürger’ is ontleend aan: Lepsius, ‘Bildungsbürgertum’, 317. 
129 Treitschke, ‘Erwiderung an Herrn Th.Mommsen’, in: Boehlich ed., Antisemitismusstreit, 228-33, aldaar 
229: “Mommsen findet endlich mein Auftreten in der Judenfrage inopportun; und hierin liegt, wie mir 
scheint, der Kern seiner Ausführungen.” Vgl. Treitschkes brief aan Mommsen, 15 dec. 1880: Briefe III, nr. 
895, blz. 525-26 (cit. boven blz. 335). Maar Treitschke constateert hier zelf meteen aansluitend zijn 
ongenoegen met het ook door Mommsen beleden liberalisme: “Ich kann Ihnen [Mommsen] aber nicht 
bergen, daß mir die Wege, welche der Liberalismus in den letzten Jahren eingeschlagen hat, immer 
unbegreiflicher werden. […] Es kann also leicht geschehen, daß unsere Wege in der Zukunft noch oft sich 
trennen werden.” 
130 ‘Unsere Aussichten’, 573; vgl. boven blz. 325. 
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“Was heißt das, wenn er [Treitschke] von unsern israelitischen Mitbürgern fordert sie 
sollen Deutsche werden? Sie sind es ja, so gut wie er und ich. Er mag tugendhafter sein 
als sie; aber machen die Tugenden die Deutschen? Wer giebt uns das Recht unsere 
Mitbürger dieser oder jener Kategorie wegen der Fehler, welche im Allgemeinen dieser 
Kategorie, es sei auch mit Recht, zur Last gelegt werden, aus der Reihe der Deutschen zu 
streichen?”131  

 
Bij alle kritiek die ook Mommsen op (een deel van) de Duitse joden leverde, zoals op de 
joodse woeker en de isolering ten opzichte van de rest van de samenleving in specifiek 
niet-religieuze joodse verenigingen, stond het Duits-zijn van deze joden voor Mommsen 
niet ter discussie. De joodse emancipatie werd door hem principieel verdedigd. 
Treitschke daarentegen bewees weliswaar lippendienst aan de door de liberalen 
doorgezette joodse emancipatie, maar nam in zijn formuleringen in de Berliner 
Antisemitismusstreit duidelijk afstand van dit liberalisme. 

Door zijn impliciete pleidooi voor juridische ongelijkheid verkondigde Treitschke 
volgens Mommsen een burgeroorlog.132 Daarmee interpreteerde Mommsen het 
contemporaine conflict over de juridische gelijkberechtiging van de joden – in de 
Antisemitenpetition werd immers om het terugdraaien van deze gelijkberechtiging 
gevraagd – op dezelfde manier waarop hij in de Römische Geschichte de strijd om gelijke 
rechten van de plebejers tegen de patriciërs en van de Italische bondgenoten tegen Rome 
had geduid.133 Ook deze conflicten waren in zijn ogen immers ‘burgeroorlogen’ geweest, 
veroorzaakt door het ontbreken van rechtsgelijkheid.  

Ongetwijfeld zag Mommsen een verband tussen het liberalisme en de emancipatie 
van de joden, en omgekeerd tussen de politieke ‘reactie’ en het antisemitisme.134 Niet 
alleen heeft hij in zijn pamflet van november 1880 het principe van de rechtsgelijkheid 
verdedigd, maar ook telde Mommsen, in tegenstelling tot Treitschke die in zijn essay 
‘Unsere Aussichten’ het contemporaine parlementaire leven aanviel, de Rijksdag 
nadrukkelijk tot de verworvenheden van het nieuwe Rijk.135 Ook op dat punt bleef hij 
zijn liberale opvattingen trouw. 
 
Mommsens kritiek: Treitschkes christelijk-Germaanse perspectief 
 
In de derde plaats wees Mommsen Treitschkes formulering van een christelijk-
Germaanse Duitse cultuur af en richtte zich daarbij expliciet tegen de völkische 
argumentatie, zoals deze ook door Treitschke in zijn essay ‘Unsere Aussichten’ 
geformuleerd was:  
 
                                                 
131 Auch ein Wort, 214-15; mijn cursiveringen. 
132 Auch ein Wort, 220: “Nur so viel ist klar: jeder Jude deutscher Nationalität hat den Artikel [‘Unsere 
Aussichten’] in dem Sinne aufgefaßt und auffassen müssen, daß er [Treitschke] sie als Mitbürger zweiter 
Klasse betrachtet, gleichsam als eine allenfalls besserungsfähige Strafcompagnie. Das heißt den 
Bürgerkrieg predigen.” 
133 Bijv. RG. I, 283, 290-91 en 304 (Standenstrijd); RG. III, 234 (Bondgenotenoorlog). 
134 Liebeschütz, Judentum, 193; vgl. bijv. zijn brief aan Jacob Bernays, 8 januari 1863: Wickert, Mommsen 
III, 332. 
135 Auch ein Wort, 210-11: “Wer noch die Zeit gekannt hat der Ständeversammlungen mit berathender 
Stimme und des Deutschlands, das höchstens auf der Landkarte einerlei Farbe hatte, dem wird unser 
Reichstag und unsere Reichsfahne um keinen Preis zu theuer sein…” 
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“wir [werden] bald so weit sein, daß als vollberechtigter Bürger nur derjenige gilt, der 
erstens seine Herstammung zurückzuführen vermag auf einen der drei Söhne des 
Mannus, zweitens das Evangelium so bekennt, wie der pastor collocutus es auslegt, und 
drittens sich ausweist als erfahren im Pflügen und Sähen.”136 

 
Ook in dit geval is de tegenstelling tussen de opvattingen van Mommsen en Treitschke 
niet absoluut. Treitschke stond met zijn vaststelling dat de Duitse cultuur ‘Germaans’ was 
stevig in de liberale traditie. Heinrich von Sybel benadrukte in 1863 de continuïteit van 
de Duitse geschiedenis vanaf de Germanen; Freytag deed dat in zijn Bilder aus der 
deutschen Vergangenheit; en ook Mommsen duidde in zijn Römische Geschichte de 
Germanen vaak onbekommerd aan als Duitsers.137 Zij construeerden zonder bedenkingen 
een continue ontwikkeling van de door Caesar en Tacitus beschreven Germanen tot aan 
het moderne Duitsland. Daarbij werd met name het ‘volkskarakter’ als continue, 
onveranderlijke entiteit opgevat.  

Tegelijkertijd echter benadrukten deze liberale geschiedschrijvers steeds ook het 
primitieve karakter van de door Tacitus beschreven Germaanse samenleving. In het 
schema van de zich in cultuurfases ontwikkelende (nationale) beschaving vormde de 
Germaanse maatschappij een eigen fase die in vele opzichten sterk afweek van de 
moderne cultuur en die ingebed was in een door vooruitgang gekenmerkt historisch 
proces. Daarom konden dezelfde auteurs, die de Germanen als de directe voorvaderen 
van de moderne Duitsers bestempelden en positief waardeerden, tegelijkertijd pogingen 
een directe parallel tussen de oude Germanen en de moderne Duitsers te construeren 
verwerpen. Mommsen wees de Germanen-cultus radicaal af, zonder dat hij de gedachte 
van de continuïteit tussen de oude Germanen en de moderne Duitsers los liet.138 In een 
voordracht over Tacitus’ Germania stelde hij in 1886 enerzijds zelfgenoegzaam dat de 

                                                 
136 Auch ein Wort, 211; het hier door Mommsen aangesproken derde element van de völkische ideologie, de 
afkeer van de stad en een verheerlijking van het boerenbestaan, ontbreekt bij Treitschke maar was een 
centraal onderdeel van het contemporaine antisemitisme (vgl. bijv. Pulzer, Die Entstehung des politischen 
Antisemitismus, 61-62). Mommsen wees ook nadrukkelijk op het willekeurige en absurde karakter van 
natievorming op basis van uitsluiting: “Heute gilt es den Juden – ob blos den ungetauften oder auch den 
getauften und in diesem Fall bis zu welchem Gliede, unterlassen die Herren zu untersuchen, da das 
herzliche Einverständniß der pastoralen und der germanischen Orthodoxie dabei in die Brüche gehen müßte 
und das künftige Blutmischungsregulativ von Haus aus in die Domaine des Herrn Ernst Dohm gehört. 
Morgen wird vielleicht bewiesen, daß genau genommen jeder Berliner nicht besser sei, als ein Semit. Noch 
etwas weiterhin, und der Pommer fordert die Erstreckung der Statistik auf die Windbeutelei und hofft durch 
Zahlen zu beweisen, daß dann in den westlichen Provinzen ein doppelter Procentsatz sich herausstellen 
würde. Es wäre nicht der ungeschickteste Weg um die Einheit unserer Nation zu untergraben.” (ibid. 215-
16). 
137 Sybel, ‘Die Deutschen’. Mensching, Caesar und die Germanen, 18-19 (met citaten op blz. 106) wijst er 
terecht op dat Mommsen in de vijfde band van de Römische Geschichte in de regel schrijft over 
‘Germanen’ en niet over Duitsers, maar dat in een aantal gevallen – zoals bij de onderlinge verdeeldheid 
van de Germanen in hun strijd tegen Rome – nog steeds sprake is van ‘Duitsers’ en daarmee van (een 
politiek bepaalde) parallellie en continuïteit. 
138 Demandt, ‘Mommsen zum Niedergang Roms’, 237, met andere voorbeelden; vgl. Dörner, Politischer 
Mythos, 217-19 over Mommsens (in vergelijking met tijdgenoten) kritisch-gedistantieerde interpretatie van 
Arminius’ overwinning op Varus (9 n.C.). In zijn rede uit 1871 over ‘die germanische Politik des 
Augustus’ heeft Mommsen Arminius’ overwinning wel als parallel voor de recente Duitse overwinningen 
bij Mars-la-Tour en Sedan gebruikt. Ook hij zag een continuïteit in het ‘Germaans-Duitse’ streven naar 
onafhankelijkheid van de Romaanse machten van de Hermannsschlacht tot aan de Duits-Franse oorlog van 
1870/71 (RA. 342; vgl. Dörner, Politischer Mythos, 219). 
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Duitsers er trots op mochten zijn dat “één van de beste Romeinen” een schildering van de 
Germaanse natie had gegeven, terwijl hij tegelijkertijd de waarde van deze tekst impliciet 
relativeerde door hem te historiseren.139 Niet alleen constateerde hij dat de Germania niet 
altijd bruikbare informatie verschafte140, maar ook wees hij nadrukkelijk de gangbare 
interpretatie af dat Tacitus  
 

“seinen Landsleuten in den Germanen das Ideal der Sittenstrenge oder gar das Ideal der 
Freiheit [hat] schildern wollen. Sittenstrenge im allgemeinen den Germanen beizulegen 
hat Tacitus sich mit gutem Grunde gehütet; und was er von der Freiheit der Germanen 
berichtet, erscheint ihm vielmehr als Zuchtlosigkeit und wird keineswegs belobt.” 
(RA.151) 

 
Hoewel Mommsen een historische continuïteit tussen Tacitus’ Germanen en de moderne 
Duitsers aannam, dienden deze Germanen niet als referentiepunt voor zijn 
maatschappelijke en politieke ideeën. In tegenstelling tot Treitschke hield Mommsen vast 
aan de traditioneel-liberale opvatting, waarbij de moderne Duitse natie werd omschreven 
in de terminologie van de burgerlijke samenleving. Karakteristiek voor deze burgerlijke 
samenleving was het principe van de ontwikkeling, de Bildung. Niet alleen kon de in de 
burgerlijke maatschappij bestaande individuele ongelijkheid overwonnen worden door 
Bildung, maar ook de samenleving zelf werd geacht zich steeds verder te ontwikkelen. 
Deze ontwikkelingsgedachte ligt ook ten grondslag aan Mommsens interpretatie van de 
Duitse natiestaatvorming. Terwijl Treitschke in zijn bijdragen aan de Berliner 
Antisemitismusstreit de Duitse natie als ‘volksnatie’ opvatte, als een historisch gegeven 
eenheid die hij als christelijk-Germaans meende te kunnen omschrijven, benadrukte 
Mommsen dat de Duitse natie een samengestelde was die zich permanent ontwikkelde:  
 

“Allerdings wird von der deutschen Nation noch allerlei mehr abfallen als die Kinder 
Israels, wenn ihr heutiger Bestand nach Tacitus Germania durchcorrigirt wird. Herr 
Quatrefages hat vor Jahren nachgewiesen, daß nur die Mittelstaaten wirklich germanisch 
seien und la race prussienne eine Masse, zu der verkommene Slaven und allerlei anderer 
Abfall der Menschheit sich vereinigt habe; als späterhin la race germanique und la race 
prussienne in den Fall kamen der großen Nation gemeinschaftlich den Marsch zu 
machen, ist im Laufen vor beiden kein Unterschied wahrgenommen worden. Wer die 
Geschichte wirklich kennt, der weiß es, daß die Umwandlung der Nationalität in 
stufenweisem Fortschreiten und mit zahlreichen und mannichfaltigen Uebergängen oft 
genug vorkommt.”141  

 

                                                 
139 RA. 144-53, aldaar 153: “immer werden wir Deutschen uns in der Freude und in dem Stolze vereinigen, 
daß einer der besten Römer, als er seiner Nation Sonne niedergehen sah, eine Schilderung der unsrigen 
entworfen hat…” Vgl. voor de wetenschappelijke context van deze rede: Norden, Die germanische 
Urgeschichte, 9 e.v. 
140 Ibid. 146: “daß auch an diesem unschätzbaren Kleinod [namelijk Tacitus’ Germania] recht schwere, 
dem Gefühl ebenso störende wie die Brauchbarkeit beeinträchtigende Mängel haften.” Vgl. de zure 
karakteristiek in RG. VI, 157: “Die Anfänge der staatlichen Entwicklung der Germanen schildert uns teils 
die schillernde und in der Gedankenschablone des sinkenden Altertums befangene, die eigentlich 
entscheidende Momente nur zu oft auslassende Darstellung des Tacitus…” 
141 Auch ein Wort, 212-13. 
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Mommsen benadrukte verschillende malen in zijn pamflet het feit dat de Duitse natie een 
‘staatsnatie’ was die berustte op de ‘samensmelting’ van de verschillende ‘stammen’ 
binnen het pas gevormde Duitse Rijk. Dit proces zou verankerd moeten worden in het 
gelijkheidsprincipe dat Mommsen kenmerkend achtte voor de burgerlijke maatschappij, 
“nicht bloß in bürgerlichen Rechten und Pflichten, sondern auch im persönlichen und 
geselligen Verkehr.”142 Dat gold ook voor de Duitse joden. Deze waren niet principieel 
gescheiden van de andere Duitse stammen en Mommsen onderstreepte die opvatting door 
hun situatie op één lijn te stellen met die van de Franse hugenoten en hun 
afstammelingen.143  

Het is in dit verband dat Mommsen teruggreep op zijn door Treitschke misbruikte 
formulering van de joden als “Element der Dekomposition”: “Ohne Zweifel sind die 
Juden, wie einst im römischen Staat ein Element der nationalen Decomposition, so in 
Deutschland ein Element der Decomposition der Stämme…”144 Evenals in het geval van 
Caesars monarchie was dit proces tegelijkertijd onaangenaam en noodzakelijk. 
Onaangenaam was het vanwege datgene dat verloren ging in het proces: in het Romeinse 
rijk de Italische nationaliteit en de nationale staat in wording, in Duitsland de 
stamgebonden “Landsmannschaft”. Nadrukkelijk positief was dit proces en daarmee ook 
de rol van de Duitse joden in Mommsens ogen, omdat hierdoor een werkelijke Duitse 
nationaliteit zou kunnen ontstaan, en hij stelde dan ook “daß die Vorsehung weit besser 
als Herr Stöcker begriffen hat, warum dem germanischen Metall für seine Ausgestaltung 
einige Procent Israel beizusetzen waren.”145  

In hoeverre deze redenering overtuigend was, hoeft hier niet vastgesteld te 
worden. Demandt heeft haar “oneerlijk” genoemd, omdat Mommsen zich – in 
tegenstelling tot zijn eigen beweringen146 – niet werkelijk met Sleeswijk-Holstein 
geïdentificeerd zou hebben.147 Dit doet geen recht aan Mommsens argumentatie. Want 
los van de vraag in hoeverre deze twijfel aan zijn verbondenheid aan een specifieke 
Sleeswijk-Holsteinse identiteit gerechtvaardigd is, ging het Mommsen in zijn redenering 

                                                 
142 Auch ein Wort, 212. 
143 Auch ein Wort, 213; de joden als Duitse ‘stam’: ibid. 216; vgl. voor het begrip “Stamm” in de discussie 
over de positie van de joden in of tegenover de Duitse ‘natie’ in de vroege keizertijd: Cresti, ‘German and 
Austrian Jews’ concept of culture, nation and Volk’, 277 e.v. 
144 Auch ein Wort, 219. Vgl. boven blz. 321-22 en 325. 
145 Auch ein Wort, 218. 
146 Auch ein Wort, 218: “aber so sehr bin ich meiner Heimath nicht entfremdet, daß nicht auch ich oft 
schmerzlich empfände, was ich gehabt habe und was meinen Kindern fehlen wird.” – om daar vervolgens 
meteen in de zin van een ‘natuurlijke’ ontwikkeling aan toe te voegen: “Aber Kinderglück und Männerstolz 
sind nun einmal unvereinbar. Ein gewisses Abschleifen der Stämme an einander, die Herstellung einer 
deutschen Nationalität, welche keiner bestimmten Landsmannschaft entspricht, ist durch die Verhältnisse 
unbedingt geboten…” Vgl. ibid. 225. 
147 Demandt, ‘Mommsen in Berlin’, 149; Wucher, Mommsen, 158 wijst er op dat Mommsen wel degelijk 
herhaaldelijk aan zijn afkomst uit Sleeswijk-Holstein refereerde, hetgeen gezien Mommsens nationaal-
politieke instelling en de rol die het conflict rond Sleeswijk-Holstein in de Duits-nationale beweging 
speelde niet onbegrijpelijk is. Mommsens opmerking over zijn verbondenheid met Sleeswijk-Holstein in 
zijn brief aan de liberale kiezers van de negende Sleeswijk-Holsteinse kieskring van 13 oktober 1881 
(Wickert, Mommsen IV, 87) zou nog als tactiek afgedaan kunnen worden, maar vgl. ook zijn brief aan zijn 
broer Tycho, 11 januari 1864 (ibid. 58), de bij Rebenich, Mommsen, 198 geciteerde brief uit 1866 etc. 
Timpe (‘Mommsen’, 50) benadrukt daarentegen dat Mommsen zijn band met Sleeswijk-Holstein steeds 
vanuit een nationaal-Duits standpunt bezag en in dit verband steeds “das Politische und Sozialtypische 
betont, nicht das persönlich Konkrete und subjektiv Erlebnismäßige.” 



 343 

niet primair om zijn eigen gevoelens, maar om het feit dat de Duitse ‘stammen’ in het 
bewustzijn van grote delen van de Duitse bevolking alleszins levend waren.148 Bovendien 
bestond er met name in Zuid-Duitsland een sterke, regionaal bepaalde afkeer van het 
nieuwe Duitse Rijk; een afkeer die de nationaal-liberalen zorgen baarde en die ook een 
rol speelde in het politieke debat in de eerste decennia na 1870. Nog altijd kon er volgens 
Mommsen over het ‘particularisme’ gesproken worden als “den alten Erbfeind der 
Nation” waartegen de strijd nog niet beslist was.149 Van belang is hier dat voor hem het 
verdwijnen van het stamgevoel ten gunste van een nationale identiteit een geleidelijk 
proces was dat door politieke, culturele en sociaal-economische integratie tot stand moest 
komen.  

In de Duitse literatuur zag Mommsen dit proces van versmelting en assimilatie in 
een gezamenlijke Duitse nationale cultuur aan het werk. Tegelijkertijd werd hier ook het 
contrast tussen de hellenistisch-Romeinse en de moderne Europese wereld duidelijk 
zichtbaar. Literatuur vormde in zijn visie een afspiegeling van de nationale cultuur 
waarin zij ontstond. Vanuit dit perspectief had Mommsen in de Römische Geschichte 
geoordeeld over de Romeinse literatuur. De grote invloed die de Grieks-hellenistische 
literatuur vanaf het begin had uitgeoefend op de ontwikkeling van de Romeinse literatuur 
was in zijn ogen deel van het “innerliche Zersetzungsprozeß der italischen Nationalität”, 
dat zijn staatkundige pendant had gevonden in Caesars monarchie.150 De joden hadden in 
de keizertijd vastgehouden aan een nationaal-joodse literatuur. In tegenstelling tot deze 
joodse literatuur in het Romeinse wereldrijk was de moderne door joden geschreven 
literatuur stevig ingebed in de nationale culturen waartoe de joodse auteurs behoorden.151 
Weliswaar was de achtergrond van een schrijver herkenbaar in zijn werk, maar dat gold 
ook voor de niet-joodse auteurs, en Mommsen onderstreepte dit punt door de door hem 
zeer gewaardeerde Goethe als kroongetuige op te voeren:  
 

“man wird wohl die Spuren ihrer [de joden] Herkunft erkennen, wie denn kein Poet 
seinen Ursprung verleugnen kann und Goethe immer auch ein Frankfurter Kind bleibt; 
aber wie sie sind, trefflich, mittelmäßig, widerwärtig, sie haben keine Fühlung unter sich 
und der deutsche Israelit steht ebenso mitten im deutschen litterarischen Leben wie der 
englische im englischen.”152 

 

                                                 
148 Vgl. voor het concept ‘Stammesgefühl’: K.F. Werner, s.v. ‘Volk, Nation, Nationalismus, Masse’, in: 
GG. VII, 174 e.v.; Langewiesche, Nation – Nationalismus – Nationalstaat, 61 e.v. Een klein voorbeeld om 
te illustreren hoe gemakkelijk er rond 1880 geargumenteerd werd met deze zogenaamde stamkenmerken: 
Op 2 februari 1880 schreef Hermann Grimm aan Treitschke over een ontmoeting met Mommsen, waarbij 
ook het ‘jodenvraagstuk’ ter sprake was gekomen en Grimm Treitschkes standpunt verdedigd had: “Aber 
ich glaube nicht, daß es viel helfen wird, da M., wie alle Schleswig-Holsteiner, mit der Milch der 
Unfehlbarkeit getauft ist…” (geciteerd naar: Hoffmann, Juden und Judentum, 125, noot 113) – voor Grimm 
was Mommsen Sleeswijk-Holsteiner! 
149 Auch ein Wort, 219. 
150 RG. II, 408; boven hoofdstuk VII,11. 
151 Auch ein Wort, 214: “Alle hervorragenden Arbeiten, die von Juden der Neuzeit herrühren, stehen 
innerhalb der Litteraturkreise derjenigen Nation, welcher eben dieser Jude angehört.” 
152 Auch ein Wort, 214; vgl. ook de opmerkingen over Heine, ibid. 216-17. 



 344 

Mommsens doopadvies  
 
De Duitse joden waren Duitsers. Dat bewees de door joden geschreven Duitse literatuur. 
Maar deze vaststelling roept wel de vraag op, waarom Mommsen dan aan het eind van 
zijn pamflet zijn joodse medeburgers nadrukkelijk opriep zich te bekeren, wanneer hun 
geweten hen dat toeliet. Opnieuw lijkt hier in eerste instantie de overeenstemming met 
Treitschke, die immers op het specifiek christelijke karakter van Duitsland gewezen had, 
groter te zijn dan het verschil. Maar Mommsens advies kwam geenszins voort uit een 
christelijke overtuiging. Hij had zich al vrij vroeg losgemaakt van de godsdienstige 
achtergrond van zijn ouderlijk huis. De overgang tot het christendom was een zaak van 
het individu en moest beschouwd worden als een gewetensvraag. Wie aan de joodse 
tradities uit volle overtuiging vasthield zou dan ook moeten kunnen rekenen op tolerantie, 
“nicht diejenige [Toleranz], die sich von selbst versteht, sondern die wesentlichere 
Toleranz, gegen die jüdische von ihren Trägern nicht verschuldete, ihnen als Schicksal 
auf die Welt mitgegebenen Eigenartigkeit.”153 Zelf heeft Mommsen deze tolerantie ook 
altijd voor de gelovige en aan de joodse traditie vasthoudende joden in zijn directe 
omgeving gepraktiseerd. Zo werd bij de vele bezoeken van de streng volgens de joodse 
regels levende filoloog Jakob Bernays in huize Mommsen met de joodse spijswetten 
rekening gehouden.154 De achtergrond van het curieuze advies moet dus elders gezocht 
worden. Twee elkaar niet uitsluitende maar versterkende motieven kunnen daarbij 
onderscheiden worden.  

In de eerste plaats spreekt uit alle opmerkingen van Mommsen over het 
antisemitisme een grote mate van angstige berusting. De beweging was een “ziekte” die 
niet werkelijk te bestrijden was; uitzieken was het enige recept dat Mommsen kon 
bieden.155 Dit was echter geen werkzame remedie tegen het geweld waarmee het 
antisemitisme traditioneel gepaard ging. Steeds weer werd door liberale critici van 
Treitschke gewezen op de vervolgingen en pogroms die een centrale plaats innemen in de 
geschiedenis van de Duits-joodse betrekkingen. De oorzaak van deze vervolgingen zagen 
de liberalen in de haat tegen de door de religieuze traditie bepaalde vreemdheid van de 
joden. Het optreden van de hofpredikant Stoecker en de argumentatie van Treitschke 
pasten in dit verklaringsmodel. Mommsen beredeneerde zijn doopadvies mede vanuit 
deze angst voor een niet te beteugelen religieuze haat:  
 

“Aber wovor nicht wir sie schützen können [in tegenstelling tot aantastingen van de 
rechtsgelijkheid], das ist das Gefühl der Fremdheit und Ungleichheit, mit welchem auch 
heute noch der christliche Deutsche dem jüdischen vielfach gegenüber steht und das, wie 
der gegenwärtige Augenblick einmal wieder zeigt, allerdings eine Gefahr in sich trägt für 
sie wie für uns – der Bürgerkrieg einer Majorität gegen eine Minorität, auch nur als 
Möglichkeit, ist eine nationale Calamität.”156  

 
Hans Liebeschütz heeft nadrukkelijk gewezen op de centrale plaats die dit aspect in 
Mommsens interpretatie van het antisemitisme innam en hij vatte Mommsens doopadvies 
                                                 
153 Auch ein Wort, 221. 
154 Wickert, ‘Mommsen und Bernays’, 280; vgl. ook Hoffmann, Juden und Judentum, 119-20 en Bach, 
Bernays, 135 e.v. en 151-52. 
155 Vgl. reeds Mommsens rede in de Akademie der Wissenschaften van maart 1880: RA. 91. 
156 Auch ein Wort, 224. 
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op als een poging “diese neue Welle der demagogischen Agitation [zu] beseitigen, indem 
er ihr das Angriffsziel entzog.”157 En dit lijkt inderdaad een belangrijk element in 
Mommsens opstelling te zijn geweest, want: “Außerhalb dieser [christelijke] Schranken 
zu bleiben und innerhalb der Nation zu stehen ist möglich, aber schwer und 
gefahrvoll.”158  

Behalve dit defensieve argument speelt in Mommsens doopadvies ook zijn 
opvatting over de relatie van joden- en christendom in het historisch proces een rol. 
Centraal in deze visie stond het liberale ideaal van de seculiere, maar cultuur-protestants 
gekleurde nationale staat die nauw verbonden was met het ideaal van de burgerlijke 
samenleving. Culturele homogeniteit vormde een wezenlijk element van dit ideaal en de 
joden werden geacht zich met de nationale cultuur te assimileren. Op dat punt nam 
Mommsen hetzelfde standpunt in als Treitschke.  

Maar anders dan Treitschke verbond Mommsen de joodse assimilatie met het 
algehele proces van natievorming in het Duitse Rijk. Duitsers uit de verschillende 
stammen, en dus ook de joden, zouden niet alleen als staatsburgers gelijkwaardig moeten 
zijn, maar “ook in het persoonlijke en maatschappelijke verkeer.”159 Door vast te houden 
aan de religieuze levensvoorschriften (hier oordeelde Mommsen over joden overigens 
niet principieel anders dan over bijvoorbeeld katholieken of piëtisten) en door zich te 
verenigen in niet-religieuze specifiek joodse verenigingen bemoeilijkten de joden zelf 
deze maatschappelijke integratie. Daarbij wees hij overigens nadrukkelijk op het 
christelijke karakter van de moderne cultuur als geheel, zodoende Treitschkes 
formulering van een specifiek christelijk-Germaans karakter van het Duitse Rijk 
vermijdend.160 De doop was dan ook niet bedoeld “as a demonstration of their loyalty to 
German institutions.”161 Binnen de Europese cultuur werd het jodendom door Mommsen 
opgevat als een in het historisch proces ten dode opgeschreven religie.162 In de joodse 
verenigingen die geen specifieke religieuze doelstelling hadden zag hij “nur eine 
Nachwirkung der Schutzjudenzeit” en dus ook weer vooral het unzeitgemäße karakter.163 
In het gewenste assimilatieproces zou het jodendom als het ware vanzelf verdwijnen, 
waarbij de doop in het individuele leven het sluitstuk zou vormen. Verzet hiertegen van 
joodse zijde achtte Mommsen een grote fout en het was daartegen dat hij aan het eind van 
zijn pamflet wilde waarschuwen. Zolang het historische proces dat zou leiden tot de 
volledige assimilatie van de joden in de burgerlijke samenleving gaande was – en dat was 
het in Mommsens ogen – diende het jodendom als jodendom getolereerd te worden. De 
doop als ‘entreebiljet’ daarentegen, met name als toegangsbewijs voor het verkrijgen van 
staatsambten, wees hij nadrukkelijk van de hand.164 
 

                                                 
157 Liebeschütz, Judentum, 200; binnen de economische elite was de doop inderdaad vaak een poging aan 
antisemitisch geïnspireerde maatschappelijke discriminatie te ontsnappen: Reitmayer, ‘Jüdische 
Großbankiers’, 162-63. 
158 Auch ein Wort, 224. 
159 Auch ein Wort, 212; citaat boven blz. 342. 
160 Auch ein Wort, 224. Vgl. Mommsens brief aan Kerry: Zucker, ‘Mommsen and antisemitism’, 239; 
Gramley, Propheten, 175 wijst terecht op het onderscheid met Treitschke op het punt van het christendom. 
161 Momigliano, ‘Bernays’, 128-29. 
162 Hoffmann, Juden und Judentum, 118 e.v.; vgl. onder blz. 364-65. 
163 Auch ein Wort, 224. 
164 Auch ein Wort, 222-23. 
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Een links-liberaal praktisch pluralisme  
 
In het voorafgaande betoog zijn twee ogenschijnlijk elkaar uitsluitende elementen in 
Mommsens gedachtegang zichtbaar geworden. Enerzijds ging Mommsen uit van het 
ideaal van een cultureel homogene staatsnatie waarin de verschillende etnische 
deelelementen onvoorwaardelijk dienden op te gaan. Het jodendom als jodendom zou 
dan ook moeten verdwijnen en de overgang naar het christendom als het dragende 
cultureel-religieuze element van de Europese beschaving werd als het logische eindpunt 
van het assimilatieproces gepresenteerd. Anderzijds echter diende de samenleving een 
werkelijke tolerantie voor het jodendom en voor overtuigde joden op te brengen en werd 
het gangbare ‘maatschappelijke antisemitisme’ door Mommsen principieel en scherp 
veroordeeld. De oprechtheid van deze laatste stellingname wordt nog wel eens in twijfel 
getrokken, omdat zij in strijd is met het doopadvies.165 Daarvoor lijkt mij echter geen 
reden. Om dat aannemelijk te maken is het nodig niet alleen op de liberale ideologie in te 
gaan, maar ook op de maatschappelijke context waarbinnen de Berliner 
Antisemitismusstreit zich afspeelde.166 

Het was de liberale burgerij die vanaf de jaren 1830-1840 de voornaamste 
pleitbezorger was van de jodenemancipatie. In de liberale beweging, zoals deze gestalte 
kreeg in de revolutie van 1848/49 en vervolgens vanaf de late jaren 1850, de Neue Ära, 
werden geaccultureerde joden zonder voorbehoud als gelijkberechtigd en gelijkgezind 
geaccepteerd. Velen namen vooraanstaande posities in de beweging in.167 Gabriel Riesser 
bijvoorbeeld werd vicevoorzitter van het Paulskirche-parlement; samen met Moritz Veit 
zat hij in het presidium van de Nationalverein, de toonaangevende nationaal-liberale 
pressure group, waarin vele joodse liberalen actief waren.168 Joden speelden ook een 
belangrijke rol bij de organisatie en viering van de door de liberale burgerij 
gedomineerde nationale feesten ter ere van Schiller en Fichte (respectievelijk in 1859 en 
1862). Van antisemitisme was hierbij niets te bespeuren.169 Typerend voor de houding 
van de liberalen tegenover hun joodse medestanders is Gustav Freytags reactie op de 
herdruk van Richard Wagners essay over ‘das Judentum in der Musik’ in 1869. Freytag, 
die in zijn roman Soll und Haben (1855) nog de gangbare anti-joodse clichés literair 
vorm had gegeven, wees nu nadrukkelijk op het feit dat de joodse burgers “bondgenoten 
in de strijd voor de goede zaak” waren en veroordeelde scherp de anti-joodse 
stellingname van Wagner en anderen: 
 

“Wir halten aber gegenwärtig einen ernsten Angriff auf das jüdische Wesen unter uns 
nach keiner Richtung für zeitgemäß, nicht in Politik, nicht in Gesellschaft, nicht in 
Wissenschaft und Kunst; denn auf allen diesen Gebieten sind unsere Mitbürger 

                                                 
165 Bijv. door Berger Waldenegg, Antisemitismus, 89-90. 
166 Levenson, ‘The German peace movement and the Jews’, 300: “In Germany, leading liberals such as 
Theodor Mommsen spoke out against a German-Jewish Mischkultur and rarely deviated from a projection 
of complete Jewish assimilation: German Jews were ultimately expected to become indistinguishable from 
other Germans. That position, at least publicly, was the bottom-line. This ‘ideal’ Liberal ideology, 
however, needs fleshing-out in a social context.” 
167 Brenner, ‘Zwischen Revolution und rechtlicher Gleichstellung’, 316 e.v.; een totaaloverzicht bij 
Hamburger, Juden. 
168 Riesser: Hamburger, Juden, 120-22, 180-83 en passim. 
169 Lindner, ‘Deutsche Juden’. 
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israelitischen Glaubens werthe Bundesgenossen nach guten Zielen, auf keinem Gebiete 
sind sie vorzugsweise Vertreter einer Richtung, welche wir für gemeinschädlich halten 
müssen.”170 

 
De maatschappelijke achtergrond van deze liberale instelling wordt gevormd door de 
definitieve vestiging, na het midden van de negentiende eeuw, van een nieuwe 
burgerlijke stedelijke elite die het traditionele stedelijke patriciaat had vervangen of 
opgenomen. Van deze stedelijke toplaag maakten steeds ook díe joodse ondernemers en 
publicisten deel uit die er sinds de emancipatie in geslaagd waren een welvarend bestaan 
op te bouwen ondanks de juridische discriminatie en de bestaande vooroordelen. 
Buitengesloten van de staatsdienst hadden zij dat in de regel gedaan als zelfstandige 
ondernemers, met name in de handel, en als publicisten. De gezamenlijke belangen van 
de joodse en niet-joodse zelfstandigen waren vaak groter dan de nog bestaande en 
zichtbare cultureel-religieuze verschillen. De joodse geloofsovertuiging werd daarbij 
evenzeer als privézaak beschouwd als de katholieke of de protestantse. Het gevolg van 
deze ontwikkeling was dat hoewel de liberale theorie geen ruimte liet voor een religieus 
en cultureel pluralistische samenleving, zich op lokaal niveau in een aantal grotere steden 
in de praktijk wel zo’n vorm van samenleven ontwikkelde.171  

Till van Rhaden heeft hiervoor het begrip “situatieve etniciteit” in de discussie 
gebracht. Daarmee bedoelt zij dat de joden enerzijds een eigen van de meerderheid 
afgezonderde maatschappelijke en culturele sfeer hadden waarbinnen zij hun joodse 
identiteit behielden, maar dat zij zichzelf anderzijds als Duitsers zagen en zo ook door 
andere groepen in de Duitse samenleving gezien en geaccepteerd werden. Van Rahden 
heeft dat exemplarisch laten zien voor Breslau.172 Joodse notabelen speelden hier 
bijvoorbeeld niet alleen een belangrijke rol in specifiek joodse, maar ook in algemene, 
religieus en etnisch neutrale verenigingen. Hun identiteit werd zodoende niet alleen door 
hun joods-zijn bepaald, maar ook door bijvoorbeeld hun koopmanschap of hun alpinisme. 
Daarnaast waren joodse notabelen op lokaal niveau politiek actief in de meeste grote 
steden met een belangrijke commerciële sector, zoals Breslau, Hamburg, Keulen, 
Frankfurt am Main, Mannheim en Berlijn.173  

Deze contacten tussen joden en niet-joden bleven bovendien lang niet altijd 
beperkt tot het openbare leven, maar leidden ook tot werkelijke vriendschappen en zelfs 
huwelijksbanden. Mommsens vriendschap met de orthodoxe jood Jacob Bernays in 
Breslau kan hiervoor als vroeg voorbeeld dienen.174 Hoewel er tot op zekere hoogte 
gesproken kan worden van een specifieke en herkenbare Duits-joodse subcultuur, is het 
misleidend te spreken van een joodse ‘zuil’ in de zin van een organisatorisch afgesloten, 
min of meer op zichzelf staande etnische minderheid.175 Voor de grote meerderheid van 

                                                 
170 Gustav Freytag, ‘Der Streit über das Judenthum in der Musik’; GW. XIV, 321-26, aldaar blz. 321; vgl. 
over dit essay: Gubser, Literarischer Antisemitismus, 259 e.v. 
171 Van Rahden, ‘Von der Eintracht zur Vielfalt’; Van Rahden, Juden und andere Breslauer, m.n. 247. 
172 Van Rahden, Juden und andere Breslauer; voor het volgende: hoofdstuk II. 
173 Ibid. hoofdstuk V; Mosse, The German-Jewish economic élite, 225, 232-36 en 244. 
174 Van Rahden, Juden und andere Breslauer, 129. 
175 Bijv. Sorkin, ‘Emancipation and assimilation’, 32. Het ontstaan van een specifiek Duits-joods sociaal-
cultureel milieu in het familie- en verenigingsleven is de laatste jaren een centraal element van het 
onderzoek naar de Duits-joodse geschiedenis geweest. 
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de Duitse joden was en bleef de assimilatie aan de Duitse burgerlijke cultuur de 
overheersende trend gedurende de negentiende eeuw.176  

In Berlijn was er in de keizertijd sprake van een met Breslau vergelijkbare 
religieus-pluralistische atmosfeer. In de negentiende eeuw bestond hier naast het hof en 
de met de staat verbonden aristocratisch gekleurde ambtelijke en militaire elite geen 
traditioneel burgerlijk patriciaat. De hogere middenklasse kreeg gestalte door individuele 
economische, culturele en wetenschappelijke prestaties, en het wekt dan ook geen 
verwondering dat joodse ondernemers en intellectuelen met hun economisch en 
maatschappelijk onafhankelijke positie hiervan een niet onbelangrijk deel uitmaakten.177 
En hoewel binnen de joodse economische elite de tendens bestond privé onder elkaar te 
blijven – een tendens die ongetwijfeld mede veroorzaakt werd door de overrepresentatie 
van joden in specifieke sectoren, zoals het bankwezen – bestonden er intensieve 
contacten met vooraanstaande vertegenwoordigers van het culturele en intellectuele leven 
in de stad.178 Theodor Fontane stelde in 1879 vast dat de door joden gedomineerde 
voorname kringen van Berlijn “der Mittelpunkt unsrer geistigen Kreise” waren 
geworden:  
 

“Die Kunst, die Wissenschaft, die sonst betteln gingen oder auf sich selber angewiesen 
waren, hier haben sie ihre Stätte, statt der Pferdeställe werden Observatorien gebaut und 
statt der Ahnenbilder in Blau u. Gelb und roth hängen die Werke unsrer Meister in 
Zimmern und Galerien.”179  

 
In 1889 schreef hij zelfs over een “berlinisch-jüdischen Geist” die karakteristiek zou zijn 
voor de Berlijnse middenklasse.180 Het is in dit grootburgerlijke milieu, namelijk de salon 
van de rijke joodse familie Bartenstein, dat Fontane Mommsen een plaats gaf in zijn 
roman Die Poggenpuhls (1896).181 Tegelijkertijd werd deze artistiek en intellectueel 
gekleurde atmosfeer ook door een politiek liberalisme getekend – antisemitisme behoorde 
in deze kringen niet tot de “culturele code”.  

De verklaring van de 75 niet-joodse Berlijnse notabelen van november 1880, 
gericht tegen de opkomende antisemitische beweging, vormt de indrukwekkendste 
getuigenis van deze burgerlijk-liberale sociabiliteit. Van onverschilligheid tegenover de 
poging de emancipatie al dan niet ten dele terug te draaien was zeker geen sprake.182 Zij 
                                                 
176 Zo terecht: Meyer, ‘Normality and assimilation’, 18-19. Meyer wijst echter tegelijkertijd op het feit dat 
de private levenssferen van joden en christenen in de regel gescheiden waren, een “social ghettoisation” 
(ibid. 21-22); vgl. daartoe ook: Brenner, ‘Zwischen Revolution und rechtlicher Gleichstellung’, 319. 
177 Rürup, ‘Jewish history in Berlin’, 45. 
178 Augustine, ‘Die soziale Stellung’, 238; ibid. 238-39 en 242-43 wijst zij op de tendens tot sociale 
“autonomie”, mede als gevolg van het maatschappelijke antisemitisme; vgl. daartoe ook: Reitmayer, 
‘Zwischen Abgrenzung und Ausgrenzung’, 159 e.v. 
179 Fontane, ontwerp artikel ‘Adel und Judenthum in der Berliner Gesellschaft’, in: Schillemeit, ‘Berlin und 
die Berliner’, 37-38, citaat blz. 38. 
180 Theodor Fontane, ‘Die Märker und die Berliner und wie sich das Berlinertum entwickelte’, in: idem, 
Sämtliche Werke XIX (München 1969) 739-55, aldaar blz. 750-51; vgl. Gay, Freud, Juden und andere 
Deutsche, 189-206. 
181 Theodor Fontane, Die Poggenpuhls (Theodor Fontane, Sämtliche Werke IV; München 1959) 348. 
182 Het is voor deze periode dan ook niet geheel juist de mislukking van de emancipatie te wijten aan 
Strukturfehler in de constructie van de burgerlijke maatschappij. Ondanks het ontbreken van een op 
maatschappelijke pluriformiteit gericht programma zag een invloedrijke groep binnen de Berlijnse burgerij 
in 1880 de “Desemanzipation” niet met “Indifferenz” aan, zoals Peter Pulzer met het oog op de 
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representeerde de voornaamste groepen van de burgerlijke elite – de wetenschap, het 
stadsbestuur, de economie en de advocatuur. Hof, leger en rijksbestuur ontbreken 
volledig.183 De integratie van de geaccultureerde joden in de Duitse burgerij wordt in de 
verklaring als een maatschappelijk gegeven gezien en verdedigd: “Wie eine ansteckende 
Seuche droht die Wiederbelebung eines alten Wahnes die Verhältnisse zu vergiften, die 
in Staat und Gemeinde, in Gesellschaft und Familie Christen und Juden auf dem Boden 
der Toleranz verbunden haben.”184 In liberaal-burgerlijke kringen was in de 
maatschappelijke praktijk alleszins sprake van een maatschappelijke ‘symbiose’, althans 
met dien verstande dat deze plaatsvond binnen de grenzen van de burgerlijke 
respectabiliteit en de religie beperkt werd tot de privésfeer.185 

Dat wil niet zeggen dat alle vooroordelen volledig verdwenen waren of dat de 
joden niet van tijd tot tijd met uitingen van antisemitisme geconfronteerd werden. Zonder 
de ontwikkeling van een religieus pluralistische samenleving in de stedelijke burgerij is 
het echter moeilijk te verklaren waarom er vanuit de Berlijnse hogere burgerij 
publiekelijk zo principieel op het optreden van Stoecker en de publicaties van Treitschke 
gereageerd werd. De laatste voegde immers geen wezenlijk nieuwe elementen toe aan de 
bekende antisemitische ‘argumentatie’, maar varieerde thema’s die sinds het begin van 
het emancipatiedebat in de tweede helft van de achttiende eeuw steeds opnieuw in de 
discussie waren opgedoken. Treitschke maakte echter deel uit van de burgerlijke elite. En 
het was nu juist de als geslaagd ervaren assimilatie van joodse burgers in deze burgerlijke 
elite die het gelijk van de liberale emancipatie leek te bewijzen.186  

Wellicht bracht Mommsen op dit punt impliciet ook persoonlijke ervaringen in 
zijn redenering. Wilamowitz meende, zoals eerder gememoreerd (boven blz. 335), dat 
Mommsens strijd tegen het antisemitisme voortkwam uit zijn vriendschappen met joden 
en niet uit zijn liberale principes. Dat is een onjuiste of in ieder geval eenzijdige 
beoordeling. Maar het is wel juist dat Mommsen vele wetenschappelijke, politieke en ook 
anderszins maatschappelijke contacten had met (vooral maar niet uitsluitend 
geassimileerde) joden. Binnen de bestaande juridische kaders kon assimilatie in de Duitse 
burgerlijke samenleving als een reëel perspectief gezien en verdedigd worden. Zijn 
joodse contacten toonden Mommsen zodoende de juistheid van zijn historische kijk op de 
‘jodenvraag’. Er was sprake van een “stille Fortschritt in diesem Sinn, der bisher schon in 
den Edelsten der Juden sich vollzog”, zoals Mommsen het in zijn brief aan Benno 
Bertram Kerry uitdrukte. Het was de antisemitische beweging, en met name ook 
Treitschkes positieve waardering van deze beweging, die deze stille vooruitgang 
verstoord had.187 Het idee van historische vooruitgang in het kader van het liberale ideaal 
van een burgerlijke maatschappij was zodoende in Mommsens redenering onontwarbaar 

                                                                                                                                                 
ontwikkeling na 1933, maar als logische uitkomst van de eerdere negentiende-eeuwse ontwikkeling, 
geformuleerd heeft (‘Warum scheiterte die Emanzipation?’, 283-84). 
183 De namen van de ondertekenaars zijn te vinden in: Liebeschütz, Judentum, 341-42; vgl. voor de kloof 
tussen de Berlijnse burgerij en de Pruisische regeringskringen: Erbe, ‘Berlin’, 755, 758-59 en, n.a.v. de 
Berliner Antisemitismusstreit, 770. 
184 Boehlich ed., Antisemitismusstreit, 203. 
185 Dit is in navolging van Gershom Scholem steeds weer ontkend; vgl. bijv. Benz, ‘The legend of German-
Jewish symbiosis’. 
186 Een vergelijkbare strekking had Freytags reactie op de herpublicatie van Wagners ‘Das Judenthum in 
der Musik’ in 1869 (boven blz. 346-47); vgl. Gubser, Literarischer Antisemitismus, 263. 
187 Zucker, ‘Mommsen and antisemitism’, 239. 
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verbonden met zijn nadruk op het belang van assimilatie en met zijn kritiek op Treitschke 
als intellectuele wegbereider van het antisemitisme. 

Treitschkes pact met het ogenschijnlijk sociaal-revolutionaire antisemitisme 
dreigde deze als positief ervaren ontwikkeling te ondergraven. De opkomst van de 
antisemitische beweging in de jaren 1870 en het uiteenvallen van de nationaal-liberale 
partij zorgde voor een sterker antisemitisch klimaat. Het antisemitisme werd nu de 
“culturele code” voor het gehele rechter spectrum van politiek en maatschappij. Dat 
kwam ook tot uitdrukking in het verenigingswezen. In de studentenwereld bijvoorbeeld 
werden zowel de Burschenschaften als de traditionele Corps “jodenvrij” gemaakt.188 
Toch bleven er maatschappelijke sectoren bestaan waar joden en niet-joden op voet van 
gelijkheid met elkaar omgingen. Zo bleef bijvoorbeeld voor joodse studenten buiten deze 
verenigingen een opmerkelijke sociale ruimte beschikbaar waar contacten gelegd en 
vriendschappen gesloten konden worden met niet-joodse medestudenten. Zij waren 
Duitse studenten, niet in de eerste plaats en niet alleen joden of van joodse komaf.189 

Na 1880 bleef een dergelijke pluralistische atmosfeer met name bestaan in links-
liberaal georiënteerde groepen binnen de burgerij. Kenmerkend voor het links-liberalisme 
was een sterke nadruk op individualisme en economische en maatschappelijke 
zelfstandigheid. Joodse burgers werden nog altijd uit de diverse overheidssectoren 
geweerd en waren daarom voornamelijk in de vrije beroepen werkzaam. Voor hen had 
het links-liberalisme daarom van begin af aan een grote aantrekkingskracht.190 Na 1879 
was dit de enige politieke groepering die zich nadrukkelijk tegen het antisemitisme 
richtte. Bovendien had het links-liberalisme, in ieder geval in Pruisen, dankzij het 
drieklassenkiesrecht op verschillende plaatsen het stedelijke bestuur in handen en kon zo 
een politiek voeren die in de praktijk een pluralistische en individualistische samenleving 
verder hielp vormen. Dat was zeker het geval in Breslau, zoals Van Rahden heeft laten 
zien, maar kan ook voor Berlijn worden verondersteld, dat in de keizertijd een “Hochburg 
des linken Liberalismus” was.191 Mommsens vriendschap met Ludwig Bamberger en zijn 
integratie in een links-liberale vriendengroep, waartoe bijvoorbeeld ook Eduard Lasker 
behoorde, is daarvoor paradigmatisch.192 Bamberger was weliswaar geen religieus 
praktiserende jood, maar had zich ook niet laten dopen; Lasker identificeerde zich sterker 
met de joodse traditie.193 Tegelijkertijd bleven Mommsens contacten met al dan niet 
gelovige joodse studenten intensief; ook bij een bezoek van Hermann Dessau werden de 
joodse spijswetten in acht genomen.194 Opnieuw geldt hier dat de liberalen weliswaar 
theoretisch voorstander waren van het volledige verdwijnen van het jodendom door 
assimilatie, maar in de maatschappelijke omgang een werkelijke en volwaardige 
tolerantie praktiseerden. De grenzen van deze tolerantie waren echter scherp getrokken in 
die zin, dat zij gebonden was aan een specifieke maatschappelijke klasse, cultuur en 
politieke en religieuze overtuiging, en zodoende beperkt bleef tot een kleine kring.195 

                                                 
188 Kampe, Studenten und ‘Judenfrage’. 
189 Voorbeelden aan de hand van herinneringen bij: Pickus, Constructing modern identities, 128 e.v. 
190 Hamburger, Juden, 126 e.v. 
191 Erbe, ‘Berlin’, 759. 
192 Vgl. voor deze vriendenkring: Heuß, Mommsen, 167 en 206-7. 
193 Hamburger, Juden, m.n. 294. 
194 Wickert, ‘Mommsen und Bernays’, 280. 
195 Over de maatschappelijke verbondenheid van de gelovige en gedoopte joden in de verschillende 
sectoren van de Duitse samenleving is relatief weinig bekend. Vgl. voor de economische elite van Berlijn: 
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Samenvatting  
 
Samenvattend kunnen we twee tendenzen vaststellen in Mommsens reactie tegen het 
antisemitisme en tegen Treitschkes opvattingen in dezen. Enerzijds ging hij evenals 
Treitschke uit van de noodzaak van een totale assimilatie van de joden in de Duitse 
samenleving. De moeilijkheden die zich daarbij voordeden zagen beiden in ieder geval 
ten dele in de ‘nationale’ tegenstelling tussen de ‘occidentaalse’ Duitsers en de 
‘oriëntaalse’ joden, een tegenstelling die tot uitdrukking kwam in de religie. Omdat 
Mommsen in dit verband het antisemitisme in de eerste plaats als een religieus 
gemotiveerde beweging interpreteerde, zag hij in de overgang naar het christendom de 
belangrijkste stap in het assimilatieproces.  

Het basisprincipe van de joodse emancipatie in de vorm van volledige culturele 
assimilatie was onlosmakelijk verbonden met het negentiende-eeuwse liberale 
nationalisme. De liberalen identificeerden de natie met deze burgerij en de nationale 
cultuur met de burgerlijke cultuur. De subculturen van arbeiders, katholieken en joden, 
maar ook van de adel en de Länder zouden moeten verdwijnen; hun levensstijlen 
moesten verburgerlijkt worden om zo een werkelijk nationale cultuur te kunnen creëren. 
De gemeenschappelijke identiteit van de in het nieuwe Duitse Rijk verenigde natie was 
zodoende nog te verwezenlijken, een project voor de toekomst dat door een proces van 
emancipatie en assimilatie gestalte zou moeten krijgen. De Duitse natie was zodoende 
een ‘staatsnatie’. Zowel Mommsen als Treitschke bleven op dit punt redeneren in het 
traditionele liberale discours. Deze continuïteit van de politieke taal gaf Treitschkes 
beweringen niet alleen de schijn van matiging196, maar wellicht was hij er zelf ook 
werkelijk van overtuigd niet principieel van Mommsens standpunt af te wijken. 

Tegenover deze op een interne ontwikkeling gerichte opvatting plaatste 
Treitschke een “integraal nationalisme” dat de natie zag als een ‘volksnatie’, waarbij de 
nationale cultuur als gegeven beschouwd, haar karakter als “Germaans” en (protestants-) 
“christelijk” gedefinieerd werd. De zo opgevatte ‘volksnatie’ zou niet het resultaat zijn 
van een verdere interne ontwikkeling, maar was historisch gevormd en kon door 
uitsluiting en afgrenzing een gezuiverde vorm aannemen.197 Treitschke zag de nationale 
machtsstaat niet langer als een middel om een nationale burgerlijke cultuur te 
verwezenlijken, maar als een doel op zichzelf dat met behulp van die gezuiverde 
‘volksnatie’ verwezenlijkt moest worden.198 Het was dit integrale, antisemitische 
nationalisme waartegen Mommsen principieel stelling nam.  

In de eerste plaats beschuldigde hij Treitschke ervan, het antisemitisme salonfähig 
te hebben gemaakt. In de tweede plaats verdedigde hij principieel de rechtsgelijkheid en 
daarmee het Duitse burgerrecht en het Duits-zijn van de Duitse joden. In de derde plaats 

                                                                                                                                                 
Augustine, Patricians and parvenus, 197 e.v. De nadruk in het recente onderzoek ligt vooral op de vraag 
hoe een joodse identiteit individueel en vooral ook binnen het jodendom als groep tot stand kwam in de 
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Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918 II, 265 (Treitschke) en 296-97; Wehler, Gesellschafts-
geschichte III, 956. 
198 Breuer, Ordnungen der Ungleichheit, 81 e.v. 
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pleitte hij principieel niet alleen voor religieuze tolerantie tegenover het geloof van het 
individu, maar ook voor tolerantie tegenover het jodendom als zodanig. Wel zag hij in dit 
jodendom met zijn religieuze voorschriften en tradities een historisch relict dat in het 
historisch proces van de Duitse natievorming langzamerhand zou verdwijnen. Het 
principe van de ‘staatsnatie’ in de vorm van de nationale rechtsstaat had voor hem echter 
prioriteit boven het principe van de ‘volksnatie’. Nadrukkelijk zette hij zich daarom af 
tegen Treitschkes historische constructies, zowel tegen die van een eeuwige en 
onoverwinnelijke occidentaalse jodenhaat als tegen die van een christelijk-Germaanse 
Duitse natie.  

Uitgangspunt van zijn eigen formuleringen bleef het liberale ideaal van een zich 
door integratie verder ontwikkelende burgerlijke maatschappij, waarbij hij zowel het 
formele staatsburgerrecht als de burgerlijke cultuur op basis van vrijwillige associatie 
betrok. Het is vanuit deze dubbele positiebepaling (assimilatie en tolerantie) dat 
Mommsen zijn geschiedenis van Judea en het jodendom in het Romeinse rijk schreef. 
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5 ‘Judäa und die Juden’ 
 
In de vijfde band van de Römische Geschichte (1885) – hoofdstuk 11: ‘Judäa und die 
Juden’ – klinkt de recente controverse met Treitschke duidelijk door.199 Centraal in dit 
hoofdstuk staat de vraag, waarom de door Caesar nagestreefde denationalisering van de 
joden in de universele civilisatie van het Romeinse Rijk mislukte; waarom de relatie 
tussen joden en niet-joden uitliep op de grote gewapende conflicten van de eerste twee 
eeuwen n.C. Daarbij maakt Mommsen enerzijds nadrukkelijk onderscheid tussen de 
beide geografische centra van de joodse geschiedenis in de keizertijd – Judea en de 
diaspora200 – terwijl hij anderzijds de relatie tussen beide centra als een wezenlijk 
element van de geschiedenis van het antieke jodendom en zijn relatie met de Grieks-
Romeinse wereld opvatte.  

Mommsens duiding van de geschiedenis van Judea sinds de hellenistische tijd 
sluit aan bij de interpretatie die hij in de derde band had geboden, waar hij de 
geschiedenis van de joodse staat had geïntegreerd in zijn beschrijving van Pompeius’ 
expeditie in het oosten. Het criterium waarmee Mommsen over de gebeurtenissen in 
Palestina oordeelde wordt opnieuw gevormd door zijn ideaal van de zelfstandige, zich 
zelf handhavende nationale en seculiere staat.201 Onder de hellenistische Seleukiden had 
zich in Jeruzalem “die sogenannte mosaische Theokratie” ontwikkeld (RG. VII, 188), 
waarbij de priesterschap van de tempel “auf staatliche Gestaltung verzichtend, die 
Besonderheit der Seinigen wahrte und unter der Ägide der Schutzmacht [de Seleukiden] 
dieselben beherrschte.” (ibid.) Nadrukkelijk voegde Mommsen hier meteen aan toe dat 
het hierbij ging om een latere ontwikkeling van het jodendom. Tenslotte hadden de joden 
een staatkundige ontwikkeling doorgemaakt, waarvan de traditie terugging tot het rijk 
van Saul en David – de “Pandoragabe politischer Organisation” (RG. V, 216, zie boven 
blz. 322) hadden de ‘oriëntaalse’ joden blijkbaar toch ontvangen. Het waren de 
Hasmoneëers uit het geslacht van Judas Makkabeüs, de leider van de ‘nationale’ opstand 
tegen de Seleukidische vorsten in het midden van de tweede eeuw v.C., die dit rijk in zijn 
oude machtspositie wisten te herstellen. Bovendien vernieuwden zij tevens 
“einigermaßen das ehemalige, wahrhaft staatliche, den Priestern gebietende Königtum.” 
(RG. VII, 189) Het gevolg was de strijd tussen de Farizeeën, degenen die het 
theocratische priesterschap wilden herstellen, en de Sadduceeën die streefden naar een 
onafhankelijke joodse staat. Pompeius had bij zijn ordening van het Romeinse oosten 
deze strijd in het voordeel van de Farizeeën beslecht (RG. IV, 143).  

Mommsens sympathie lag echter bij de Sadduceeën, die “der natürlichere und 
mächtigere Ausdruck des nationalen Aufschwungs” vormden (RG. VII, 189). Zij hadden 
niet alleen de steun van de intelligentsia en de hogere klassen, maar ook van de 
                                                 
199 Goede analyses bij Liebeschütz, Judentum, 194 e.v., die sterk de nadruk legt op de relatie met 
Mommsens stellingname tegen het contemporaine antisemitisme, en Hoffmann, Juden und Judentum, 104-
117, die Mommsens interpretatie veel sterker wetenschapshistorisch benadert. 
200 Bijv. RG. VII, 189: “Aber die Bewohner Palästinas waren nur ein Teil, und nicht der bedeutendste Teil 
der Juden; die babylonischen, syrischen, kleinasiatischen, ägyptischen Judengemeinden waren den 
palästinensischen auch nach der Regeneration durch die Makkabäer weit überlegen. Mehr als die letztere 
hat die jüdische Diaspora in der Kaiserzeit zu bedeuten gehabt; und sie ist eine durchaus eigenartige 
Erscheinung.” 
201 Hoffmann, Juden und Judentum, 105 e.v. 
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“tüchtigeren Könige, welche hier mit der Kirchengewalt rangen, ähnlich wie ein 
Jahrtausend später die Hohenstaufen mit dem Papsttum.” (RG. IV, 139) De analogie wijst 
op een belangrijke continuïteit die in de geschiedenis te vinden zou zijn: de 
“Geisteskampf, der zwischen Staat und Kirche ewig gefochten worden ist und ewig 
gefochten werden wird…”202 Het streven van de Farizeeën daarentegen was gericht tegen 
het ideaal van de zelfstandige seculiere staat. Niet voor niets betitelde Mommsen de 
priesterstaat onder de Seleukiden als “Kirchenunstaat” (RG. VII, 189; mijn cursivering). 
Zij streefden naar het herstel van deze priesterheerschappij en werden door Mommsen 
gekarakteriseerd als een “von dem staatlichen Leben sich abwendenden, mehr und mehr 
in theologischer Gedankenlosigkeit und peinlichem Zeremonialdienst erstarrenden 
Orhodoxie…” (RG. IV, 139)  

Toen tien jaar na de dood van Herodes de Grote Judea een Romeinse provincie 
werd, vormden het hogepriesterschap en het Synhedrion van Jeruzalem voortaan een 
“kerkelijke staat” die ondanks zijn geringe wereldlijke macht een grote invloed 
uitoefende op de joden in de diaspora. Het is op dit punt dat Mommsen Judea en diaspora 
met elkaar verbindt en de gescheiden ontwikkelingen bij elkaar brengt. 

De joodse diaspora wordt door Mommsen geïnterpreteerd als “eine unfreie und 
verhältnismäßig späte Bildung, eine Schöpfung Alexanders oder seiner Marschälle.” (RG. 
VII, 190) Deze doelbewuste schepping door de hellenistische heersers had een 
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van steden als Antiochië in Syrië en 
Alexandrië in Egypte (vgl. RG. VII, 159 en 191). Voorwaarde daarvoor was wel geweest 
dat de joden taalkundig vergrieksten, een ontwikkeling die onder dwang van de 
hellenistische regeringen buitengewoon succesvol verliep. Het gevolg was dat in het 
begin van de Romeinse keizertijd alle (overgeleverde) joodse literatuur griekstalig was: 
“Wenn die Sprache allein die Nationalität bedingte, so wäre für diese Zeit [de vroege 
keizertijd] von den Juden wenig zu berichten.” (RG. VII, 191-92) Het 
helleniseringsproject kon op dit punt als succesvol beschouwd worden: “Die nationale 
Sprache der Juden war in dieser Epoche überall aus dem lebendigen Verkehr 
verschwunden und behauptete sich nur, etwa wie im katholischen Religionsgebiet die 
lateinische, im kirchlichen Gebrauch.” (RG. VII, 191) Het jodendom bleek in zijn 
vergriekste vorm aantrekkingskracht uit te oefenen op zijn pagane omgeving, terwijl in 
de joodse literatuur in de eerste eeuwen voor en na Chr. niet alleen taalkundig maar ook 
inhoudelijk een toenadering te bespeuren was. Deze toenadering was bijvoorbeeld 
zichtbaar in het traktaat van pseudo-Longinus over het sublieme, waarin Mozes en 
Homeros op één lijn gesteld werden, maar kwam vooral tot uitdrukking in de joods-
Alexandrijnse filosofie die in navolging van de Stoa niet alleen de Grieks-Romeinse 
godenwereld maar ook de joodse bijbel allegoriseerde (RG. VII, 194-96).  

Het is typerend voor Mommsens positieve inschatting van dit proces dat in zijn 
interpretatie de naam van Luther twee keer valt. Luthers bijbelvertaling gold als een 
centrale gebeurtenis in de taalkundig-nationale ontwikkeling van het Duitse volk en de 
analogie met de taalkundige ontwikkeling van de joodse diaspora met deze gebeurtenis 
plaatst de Septuagint in de positief gewaardeerde ontwikkeling van de Grieks-Latijnse 
universele cultuur:  
 

                                                 
202 RA. 75; de formulering stamt uit 1877, toen de Kulturkampf op zijn hoogtepunt was. 
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“Daß die heiligen Schriften der Juden schon unter den ersten Ptolemäern in das 
Griechische übertragen wurden, mag wohl so wenig Veranstaltung der Regierung 
gewesen sein wie die Bibelübersetzung Luthers; aber im Sinne derselben lag allerdings 
die sprachliche Hellenisierung der ägyptischen Juden, und sie vollzog sich merkwürdig 
rasch. Wenigstens im Anfang der Kaiserzeit, wahrscheinlich lange vorher war die 
Kenntnis des Hebräischen unter den alexandrinischen Juden ziemlich so selten wie 
heutzutage in der christlichen Welt die der Ursprachen der heiligen Originale; es wurde 
mit den Übersetzungsfehlern der sogenannten siebzig Alexandriner ungefähr ebenso 
argumentiert wie von unseren Frommen mit den Übersetzungsfehlern Luthers.” (RG. VII, 
191) 

 
Deze passage is kenmerkend voor de liberale afkeer van en kritiek op de religieuze 
orthodoxie, zoals deze zich zowel in de joodse als in de christelijke (in dit geval 
Lutheraanse) religie manifesteerde. Deze afkeer kwam bij Mommsen onder andere tot 
uitdrukking in zijn eerder (blz. 335) geciteerde negatieve karakteristiek van Jacob 
Bernays. Zij past in de traditie van Verlichting en liberalisme die de religie uit het 
publieke domein wilde weren en beperken tot het privéleven van de gelovigen, èn die 
zich richtte tegen een onkritische acceptatie van de bijbel. 

De vergrieksing van de joden in de diaspora, dat wil zeggen hun taalkundige 
assimilatie, vormde de basis voor de positief beoordeelde rol van de joden in het 
helleniseringsproces van de oriënt. Maar de assimilatie van de joden in de diaspora met 
de Griekse cultuur werd uiteindelijk niet voltooid. De in het Grieks schrijvende joden 
hielden, ook wanneer zij zich aansloten bij allegoriserende duidingen van hun eigen 
religie, toch vast aan de nationale band die voor de joden vorm kreeg in de religie en in 
de religieuze gebruiken; de Alexandrijns-joodse filosoof Philo was daarvan het 
voornaamste voorbeeld (RG. VII, 196-97).  

In 1880 toonde Mommsen hiervoor wel enig begrip. Het Romeinse rijk was 
evenmin als de hellenistische staten een nationale staat geweest en daarom “blieb den 
Juden hier, auch nach dem Untergang ihres Staats, eine gewisse nationale 
Geschlossenheit, die namentlich ihren Ausdruck findet in der ihnen eigenthümlichen 
Litteratur.”203 Literatuur vormde immers de uitdrukking van het nationale karakter van de 
auteur. In de moderne Duitse nationale staat waren schrijvers van joodse afkomst Duitse 
schrijvers, wier werken weliswaar de stam van de auteur konden verraden (zoals dat ook 
voor het “Frankfurter Kind” Goethe gold), maar die toch onlosmakelijk deel uitmaakten 
van de Duitse literatuur. In het kosmopolitische wereldrijk van de Romeinse keizers bleef 
de door joden geschreven literatuur uiteindelijk, ondanks alle hellenistische tendenzen, 
inhoudelijk verbonden met de joodse nationaliteit.  

In 1885 interpreteerde Mommsen de wederzijdse joods-hellenistische 
beïnvloeding veel nadrukkelijker als een stap in de richting van assimilatie; de daarop 
volgende ontwikkeling van wederzijdse culturele segregatie was daarom een “rückläufige 
Bewegung” zoals die zich vaker in het historisch proces voordeed. Zo wees Mommsen er 
op dat het opnieuw in gebruik nemen van het Hebreeuws door de joden in de diaspora 
een latere kunstmatige reactie was geweest: “erst lange nach dieser Epoche ist jene 
Reaktion eingetreten, welche schulmäßig die Kenntnis und den Gebrauch derselben 
[semitische taal] allgemeiner bei den Juden zurückgeführt hat.”204 Daarmee relativeerde 
                                                 
203 Auch ein Wort, 213. 
204 RG. VII, 191; “rückläufige Bewegung”: Auch ein Wort, 211. 
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hij de tijdloze en ahistorische afkeer van de joden, die Treitschke in de Europese 
geschiedenis vanaf de klassieke Oudheid meende te kunnen waarnemen. Assimilatie was, 
in ieder geval tot op zekere hoogte, mogelijk gebleken.  

Dit betekende echter wel dat Mommsen nu ook een historische verklaring moest 
aandragen voor het mislukken van deze assimilatie. De verklaring vond hij in het bestaan 
van de Jeruzalemse ‘kerkelijke staat’. In 1881 was Mommsen uitgegaan van een 
fundamentele tegenstelling tussen het Romeinse universele rijk en de Duitse nationale 
staat; in 1885 werd een specifieke staatkundige en bestuurlijke constellatie als centraal 
verklaringsmodel gebruikt waarvoor Mommsen een analogie vond in de islam en vooral 
in het moderne Vaticaan en het ultramontanisme: 
 

“Trotz der innerlichen Scheidung, welche bei den palästinensischen Juden sich vollzogen 
und nur zu oft geradezu zum Bürgerkrieg gesteigert hatte, trotz der Versprengung eines 
großen Teils der Judenschaft in das Ausland, trotz des Eindringens fremder Massen in 
dieselbe und sogar des destruktiven hellenistischen Elements in ihren innersten Kern 
blieb die Gesamtheit der Juden in einer Weise vereinigt, für welche in der Gegenwart nur 
etwa der Vatikan und die Kaaba eine gewisse Analogie bieten. Das heilige Salem blieb 
die Fahne, Zions Tempel das Palladium der gesamten Judenschaft, mochten sie den 
Römern oder den Parthern gehorchen, aramäisch oder griechisch reden, ja an den alten 
Jahve glauben oder an den neuen, der keiner war. Daß der Schirmherr [Rome] dem 
geistlichen Oberhaupt der Juden eine gewisse weltliche Macht zugestanden hatte, 
bedeutete für die Judenschaft ebensoviel, der geringe Umfang ebensowenig wie seiner 
Zeit für die Katholiken der sogenannte Kirchenstaat.” (RG. VII, 196) 

 
Vervolgens bespreekt Mommsen de verschillende concrete banden die de joden in de 
diaspora aan Jeruzalem bonden, waarbij hij min of meer tussen neus en lippen door de 
taaie nationale saamhorigheid van de joden verklaart uit de ervaringen van de 
Babylonische ballingschap.205 Aansluitend gaat hij in op het specifiek joodse karakter van 
het “reformierte Judentum”, gerepresenteerd door Philo van Alexandrië. Deze van alle 
innerlijke religiositeit ontdane filosofie, die desondanks aan de wetten van Mozes bleef 
vasthouden, is voor Mommsen de duidelijkste uiting van de kracht van de joodse 
nationale banden. Zijn bespreking van dit “hervormde jodendom” sluit hij vervolgens af 
met opnieuw een nadrukkelijke verwijzing naar de joodse ‘kerkelijke staat’: “und wie 
unbedeutend der Rabbinerstaat war, die religiöse Gemeinschaft, der er vorstand, war eine 
ansehnliche, unter Umständen eine furchtbare Macht.” (RG. VII, 197) 

Deze grote invloed van de joodse religieuze autoriteiten in Jeruzalem op de joden 
in de diaspora werd door Mommsen negatief beoordeeld. Het feit dat het jodendom een 
‘kerkelijke staat’ vormde was in strijd met Mommsens liberale ideaal van de seculiere 
staat. De afschaffing van het hogepriesterschap en van het Synhedrion van Jeruzalem na 
de verovering van de stad in 70 n.C. werd door Mommsen daarom ook als het logische 
gevolg van de opstand beschouwd: “der jüdische Kirchenstaat als Haupt der Diaspora 
vertrug sich nicht mit der Unbedingtheit des weltlichen Großstaates.” (RG. VII, 240) Hier 
ligt ook de ratio van Mommsens analogie tussen de invloed van Jeruzalem op de joden in 
de diaspora en de invloed van het Vaticaan op de katholieken, het zogenaamde 

                                                 
205 RG. VII, 196: “Das unvergleichlich zähe Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit, wie es in der 
rückkehrenden Exulantengemeinde sich festgesetzt […] hatte…” 
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ultramontanisme.206 De machtspositie van de vanuit het buitenland aangestuurde 
katholieke priesterschap werd door de Duitse liberalen als een situatie gezien die de jonge 
eenheidsstaat politiek bedreigde. Deze inschatting had in de jaren 1870 geleid tot de 
Kulturkampf, het conflict tussen de door de liberalen gesteunde regering van Bismarck en 
de katholieke kerk. Bovendien werd de klein-Duitse door Pruisen geleide staat 
cultuurprotestants gedefinieerd.207  

In dit verband krijgt ook de analogie tussen de Griekse vertaling van de joodse 
bijbel in het Ptolemeïsche Alexandrië en de bijbelvertaling van Luther een extra 
dimensie. Luther werd door negentiende-eeuwse liberale historici niet in de eerste plaats 
gewaardeerd als religieuze hervormer – er bestond bij deze auteurs zelfs opmerkelijk 
weinig interesse voor de theologische en kerkhistorische betekenis van Luther208 – maar 
vooral als wegbereider van de Duitse wetenschap en als voorvechter van de Duitse natie 
tegen een vreemde overheersing. In een rede uit 1883 verkondigde Mommsen naar 
aanleiding van de viering van 375 jaar Reformatie, als een typische vertegenwoordiger 
van het onder liberale professoren in zwang zijnde protestants-culturele nationalisme:  
 

“Es sind die deutsche Feder und das deutsche Wort gewesen, welche Deutschland aus 
den römischen Fesseln befreiten. So ist es denn auch nur in der Ordnung, daß 
ebenderselbe Mann, dem wir die wiederhergestellte Geistesfreiheit verdanken, zugleich 
der Begründer unserer Sprache geworden ist, daß das mächtige deutsche Lied, die süße 
deutsche Musik, die Kunst Cranachs und Dürers ebenfalls in Martin Luther ihren 
Schutzpatron hatten und haben. Denn eine feste Burg ist der Protestantismus immer noch 
und wird es bleiben.”209  

 
Natuurlijk ging het bij de vertaalprojecten van de Septuagint en de Lutherbijbel niet om 
twee volledig vergelijkbare historische gebeurtenissen. Maar duidelijke overeenkomsten 
bestonden er in Mommsens interpretatie wel. In beide gevallen ging het om een proces 
van culturele en zelfs staatkundige emancipatie tegenover een overheersende priesterstaat 
en een religieuze orthodoxie. En terwijl Luthers optreden en werk (met name zijn 
bijbelvertaling) een belangrijke plaats hadden ingenomen in de ontwikkeling van de 
Duitse natie, zo zou de vertaling van het Oude Testament een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de culturele eenwording van het Romeinse rijk, dat immers door een 
gedenationaliseerde hellenistische en Latijnse cultuur gedragen zou zijn. Het 
voornaamste onderscheid tussen beide gebeurtenissen is echter dat Luthers vertaling een 
centrale rol in het historisch proces van natievorming had gespeeld, terwijl de in de 
Septuagint tot uitdrukking gekomen aanzet tot assimilatie van de joden aan de Griekse 
cultuur uiteindelijk ongedaan gemaakt werd. 

                                                 
206 Deze analogie komt meteen tot uitdrukking in de openingszin van het hoofdstuk ‘Judäa und die Juden’, 
RG. VII, 188: “Die Geschichte des jüdischen Landes ist so wenig die Geschichte des jüdischen Volkes wie 
die Geschichte des Kirchenstaates die der Katholiken; es ist ebenso erforderlich, beides zu sondern wie 
beides zusammen zu erwägen.” Vgl. ibid. 196. In dezelfde richting wijst de eerder geciteerde analogie 
tussen de stijd van de Hasmoneïsche vorsten met de priesterschap en de Investituurstrijd (RG. IV, 139). 
Vgl. Hoffmann, Juden und Judentum, 109 en 111 en met kritiek op Mommsens analogie: ibid. 112-13. 
207 Vgl. Hammerstein, ‘Professoren’, 127 e.v. 
208 Schulin, ‘Luther und die Reformation’, 49. 
209 RA. 118; vgl. Freytag, Bilder I, 28, waar Luther in het hoofdstuk ‘Aus der Römerzeit’ een centrale plaats 
krijgt in een vanaf het conflict tussen de oude Germanen en het Romeinse rijk continu voortgezette strijd 
tussen Duitsland en Rome: “er löste den deutschen Geist von Rom.” 
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De voornaamste oorzaak voor deze reactie zocht Mommsen in de invloed van de 
Jeruzalemse Rabbistaat op de diaspora. Een daarmee samenhangende tweede verklaring 
vond hij in de bestuurlijke organisatie van de diaspora zelf. De joden werden geen 
volwaardige burgers van de Grieks-hellenistische steden, maar behoorden overal tot de 
juridische categorie van de vreemdelingen. Tegelijkertijd leidde hun religieuze identiteit 
tot een door de hellenistische en Romeinse overheden erkende juridische status aparte 
binnen deze stedelijke gemeenschappen. Terwijl de overige niet-burgers onder het 
stedelijke bestuur vielen en in wezen onderdanen waren van de Grieks-Romeinse 
bestuurlijke elite, hadden de joodse gemeenschappen de mogelijkheid zichzelf te 
besturen: “ihnen, und nur ihnen, wird es gestattet, sozusagen eine Gemeinde in der 
Gemeinde zu bilden…” – een situatie waarop Mommsen meteen na zijn vaststelling van 
de religieus bepaalde eenheid van het jodendom in en buiten Jeruzalem terugkwam.210 
Zodoende vormden de joden, evenals de plebs in de vroege Romeinse republiek, in 
Mommsens terminologie een “Staat im Staate”.211 En evenals in het geval van de vroeg-
Republikeinse plebs beoordeelde Mommsen deze situatie negatief, omdat zij “unter 
Umständen den Bürgerkrieg in die einzelnen Städte trug…” (RG. VII, 198) Het op het 
eigen ‘nationale’ en religieuze karakter van de joden gebaseerde privilege de eigen 
gemeenschappen in de Griekse steden van het Romeinse rijk zelfstandig te besturen was 
volgens Mommsen echter niet alleen een bedreiging voor de eenheid van de Romeinse 
staat; ook zag hij in “die rechtliche Sonderstellung des Juden die Quelle des 
Judenhasses…” (RG. VII, 200)  

Op dit punt was er ook een belangrijk onderscheid tussen de situatie van het 
jodendom in het Romeinse rijk en in de jonge Duitse eenheidsstaat. De Romeinen hadden 
de Jeruzalemse kerkelijke staat een zekere mate van autonomie gegeven en de joodse 
gemeenschappen in de diaspora juridisch en bestuurlijk van hun omgeving afgezonderd. 
Het gevolg was geweest dat de joden hun religieus-nationale identiteit hadden kunnen, ja 
noodzakelijkerwijs hadden moeten bewaren. Hierdoor was echter ook de aanzet gegeven 
voor een fatale ontwikkeling van wederzijdse haat: de geprivilegieerde positie van de 
joden en hun gebruiken leidde tot afkeer en vervolgingen, terwijl deze omgekeerd weer 
bijdroegen aan de onderlinge saamhorigheid van de joden.212 In de moderne nationale 
staten daarentegen, inclusief het Duitse Rijk, waren de joden gelijkberechtigde 
staatsburgers geworden. Dat had het hen mogelijk gemaakt de karakteristieke en negatief 
gewaardeerde elementen van het gettojodendom af te leggen en zich cultureel te 
assimileren met de nationale culturen van het moderne Europa. Ook in Mommsens 
interpretatie van de geschiedenis van het antieke jodendom speelde de contemporaine 
juridische gelijkstelling zodoende impliciet, zij het nu als contrast, een centrale rol.  

Dat blijkt ook uit zijn algemene oordeel over de houding van de positief 
gewaardeerde keizers tegenover de joden. Daarbij constateert hij een principieel 
onderscheid in de behandeling tussen de joodse gemeenschappen in het Griekse oosten, 
die Rome hier van zijn hellenistische voorgangers noodgedwongen had overgenomen, en 
het veel restrictievere beleid in het Latijnse westen, waar weliswaar religieuze tolerantie 
gebruikelijk was, maar waar autonome joodse gemeenschappen nooit zijn toegelaten. In 

                                                 
210 RG. VII, 192 (vgl. RG. V, 215); ibid., 197-200. 
211 RG. VII, 242 en 248; plebs: Abriss, 40 en 67; vgl. RG. I, 284 e.v. 
212 RG. VII, 197: “In allen wesentlichen Dingen, insbesondere dem Druck und der Verfolgung gegenüber, 
verschwinden die Differenzen des Judentums…” (mijn cursivering). 
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dit perspectief oordeelt hij bijvoorbeeld positief over het beleid van keizer Tiberius, die in 
Italië de joodse cultus (tegelijk met de Egyptische Isisdienst) verbood en de joden tot de 
dienstplicht poogde te pressen, maar de autonomie van de joodse gemeenschappen in het 
oosten handhaafde:  
 

“Wenn […] eben dieser Kaiser im Orient jedem Konflikt mit dem Rabbi fast ängstlich 
aus dem Wege ging, so zeigt sich hier deutlich, daß er, der tüchtigste Herrscher, den das 
Reich gehabt hat, die Gefahren der jüdischen Immigration ebenso deutlich erkannte wie 
die Unbilligkeit und die Unmöglichkeit, da, wo das Judentum bestand, es zu 
beseitigen.”213  

 
Assimilatie, zo kan Mommsens uit de contemporaine situatie afgeleide beoordeling van 
het antieke jodendom worden samengevat, was de gewenste situatie, maar deze kon niet 
door de overheid afgedwongen worden. De bestaande juridisch vastgelegde positie van 
het jodendom stond dat in de weg. 

Daarmee kreeg de Romeinse overheid een centrale plaats in Mommsens oordeel 
over de verhouding van de joden en hun niet-joodse omgeving. De overheid diende in 
Mommsens visie in de eerste plaats rust en orde te bewaren en in dat kader bewegingen 
binnen de Pöbel die orde en rust bedreigden, zoals het antisemitisme en het socialisme, te 
bestrijden. Hoe belangrijk voor Mommsen de opstelling van het Romeinse bestuur in dit 
verband was, blijkt uit zijn interpretatie van de pogrom van Alexandrië in het jaar 38. De 
religieuze tegenstelling tussen en vooral ook de bestuurlijke afscheiding van Grieken en 
joden vormden de basisvoorwaarde. De oorzaak van de tot dusverre onbekende schaal 
van de anti-joodse uitbarsting was echter in de eerste plaats te zoeken in het ontbreken 
van een krachtig bestuur door het overlijden van Tiberius en de ongenade van de 
Romeinse gouverneur Avillius Flaccus. In deze situatie speelden vervolgens de bewuste 
aanmoediging door Flaccus en de houding van de nieuwe keizer, Caligula, een cruciale 
rol.214 Het gevolg was een pogrom geweest, die de antieke wereld op deze schaal nog niet 
gezien had:  
 

“Aber eine Judenhetze wie die alexandrinische des Jahres 38, motiviert durch das 
mangelhafte Hellenentum und dirigiert zugleich von der höchsten Behörde und dem 
niedrigen Pöbel, hat die ältere griechische wie römische Geschichte nicht aufzuweisen. 
Der weite Weg vom bösen Willen des Einzelnen zur bösen Tat der Gesamtheit war 

                                                 
213 RG. VII, 199; vgl. ibid 198 voor een samenvattend oordeel over de risico’s van de specifieke positie van 
het jodendom in het Griekse oosten voor de Romeinse staat: “Aber die römische Regierung hat es nicht 
verkannt, daß die den Juden im Orient eingeräumte exempte Stellung mit der unbedingten Verpflichtung 
der Reichsangehörigen zur Erfüllung der vom Staat geforderten Leistungen sich nicht vereinigen ließ, daß 
die garantierte Sonderstellung der Judenschaft den Rassenhaß und unter Umständen den Bürgerkrieg in die 
einzelnen Städte trug, daß das fromme Regiment der Behörden von Jerusalem über alle Juden des Reiches 
eine bedenkliche Tragweite hatte und daß in allem diesem für den Staat eine praktische Schädigung und 
eine prinzipielle Gefahr lag.” 
214 Vgl. de korte samenvatting van Mommsens reconstructie in RG. VII, 216 noot 15: “der Judenhaß und 
Judenneid gärten seit langem in Alexandreia […]; der Wegfall des alten strengen Regiments [van Tiberius] 
und die augenscheinliche Ungnade, in welcher der Präfekt bei Gaius [Caligula] stand, gaben Raum für den 
Krawall; die Ankunft Agrippas gab den Anlaß; die geschickte Verwandlung der Synagogen in Tempel des 
Gaius stempelte die Juden zu Kaiserfeinden, und nachdem dies geschehen war, wird Flaccus allerdings die 
Verfolgung aufgegriffen haben, um sich dadurch bei dem Kaiser zu rehabilitieren.” 



 360 

hiermit durchschritten, und es war gezeigt, was die also Gesinnten zu wollen und zu tun 
hatten und unter Umständen auch zu tun vermochten.” (RG. VII, 219) 

 
Mommsen stelde dat de bestuurlijke en juridische positie van het jodendom in het 
Romeinse Rijk weliswaar de garantie gevormd had voor het voortbestaan van de joodse 
religie en nationaliteit, maar dat zij tegelijkertijd als gevolg hiervan de voornaamste bron 
was geworden van anti-joodse gevoelens in de Grieks-Romeinse wereld. Deze 
interpretatie komt voort uit Mommsens liberale visie op de juridische gelijkstelling van 
de joden in het contemporaine Duitsland als basis voor hun assimilatie in de Duitse 
cultuur. Maar in beide gevallen was deze juridisch-liberale redenering niet zonder 
ambivalentie. Want de door privileges vastgelegde status aparte van de joodse 
gemeenschappen in de diaspora en de hiermee onverbrekelijk verbonden religieus 
bepaalde nationaliteit van de joden werd door Mommsen begripsmatig weer ingekapseld 
in de fundamentele tegenstelling tussen oriënt en occident. “Judenhaß und Judenhetze”, 
zo meende Mommsen in zijn bespreking van de pogrom in Alexandrië in 38 n.C., “sind 
so alt wie die Diaspora selbst; diese privilegierten und autonomen orientalischen 
Gemeinden innerhalb der hellenischen mußten sie [Judenhaß und Judenhetze] so 
notwendig entwickeln wie der Sumpf die böse Luft.”215 Enerzijds ziet Mommsen de 
voornaamste oorzaak voor de anti-joodse gevoelens in de (juridisch gefixeerde) status 
aparte van de joden. Anderzijds echter, en soms zelfs, zoals in het bovenstaande citaat, in 
dezelfde zin of alinea, benadrukte hij de fundamentele kloof tussen de ‘oriëntaalse’ joden 
en de ‘occidentaalse’ Grieken en Romeinen.  

Dit ambivalente interpretatieve kader komt ook terug in Mommsens duiding van 
het vrijwel permanente conflict tussen Rome en de joden in Palestina, met als hoogtepunt 
de grote joodse opstand die in 70 n.C. leidde tot de val van Jeruzalem en de verwoesting 
van de tempel. Steeds weer wees Mommsen nadrukkelijk op de ‘tragische 
onvermijdelijkheid’ van dit laatste conflict.216 Claudius en zijn regering hadden 
geprobeerd met Agrippa opnieuw een afhankelijke joodse clientvorst te installeren (41-44 
n.C.). Deze bestuurlijke structuur werd door Mommsen zinvol geacht, omdat direct 
Romeins bestuur soms moedwillig maar vooral door onkunde op het terrein van de 
joodse religieuze gebruiken verzet moest oproepen:  
 

“jeder Konflikt zwischen den Römern und den Juden in Jerusalem erweiterte den 
Abgrund, der sich zwischen den Völkern des Okzidents und den mit ihnen 
zusammenlebenden Hebräern auftat; und nicht in den Händeln Palästinas, sondern in der 
Unverträglichkeit der vom Schicksal nun doch einmal zusammengekoppelten 
Reichsgenossen verschiedener Nationalität lag die Gefahr.” (RG. VII, 224; mijn 
cursiveringen)  

 
Na de dood van Agrippa in 44 n.C. werd dit plan opgegeven en Judea opnieuw een 
Romeinse provincie. Vanaf dat moment begon volgens Mommsen in feite de joodse 
opstand, “eine weitere Etappe in der Geschichte des nationalen Hasses; auf beiden Seiten 
schien das fernere Zusammenleben unmöglich und begegnete man sich in dem Gedanken 
der gegenseitigen Ausrottung.” (RG. VII, 227) De gebeurtenissen van 66 n.C., die tot de 
                                                 
215 RG. VII, 219; voor een andere duiding van deze passage: Isaac, Invention of racism, 443-44 noot 12. 
216 RG. VII, 227 noot 23 bijvoorbeeld heeft Mommsen het over “die furchtbare Notwendigkeit dieser 
tragischen Entwicklung…” 
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openlijke oorlog leidden, worden door Mommsen in deze context geïnterpreteerd. Ook 
hier wees hij weer op de door de ‘nationale’ tegenstelling bepaalde tragische 
onvermijdelijkheid van de ontwikkeling.217  Bij zijn bespreking van de directe aanleiding 
van de oorlog in 66 n.C. benadrukte Mommsen de gedeelde verantwoordelijkheid van 
beide partijen.218  

Zijn verslag van de oorlog is vervolgens kort, omdat de uitslag door het militaire 
krachtsverschil onvermijdelijk was. Dat deze oorlog toch meerdere jaren geduurd heeft, 
had volgens Mommsen vooral te maken met de voorzichtige oorlogvoering door 
Vespasianus, onderbroken door de dood van Nero en de daarop volgende strijd om de 
troon. Hij oordeelde daarom ook niet erg positief over de triomftocht van Vespasianus en 
de triomfboog voor Titus, beide toegekend “wegen eines solchen unvermeidlichen 
Erfolgs über ein kleines, längst untertäniges Volk…” Deze eretekens gaven zodoende 
“keine hohe Vorstellung von dem kriegerischen Sinn dieser Zeit”, maar zij kregen 
betekenis door de tegenstelling en de wederzijdse haat van ‘occidentale’ Romeinen en 
‘oriëntaalse’ joden: “Freilich ersetzte der tiefe Widerwille, den die Okzidentalen gegen 
das Judenvolk hegten, einigermaßen, was der kriegerischen Glorie mangelte…”219 
 
Jodendom en christendom 
 
Ook de verwoesting van de tempel en de verdere gevolgen van de opstand worden door 
Mommsen weer in het raamwerk van de oost-west-tegenstelling geïnterpreteerd en nu 
ook met de geschiedenis van het vroege christendom verbonden:  
 

“In der Tat sind das spätere Christentum wie das spätere Judentum die Konsequenzen 
dieser Reaktion des Westens gegen den Osten [namelijk de vernietiging van de 
Kirchenstaat in Jeruzalem]. Die große propagandistische Bewegung, welche die tiefere 
religiöse Anschauung vom Osten in den Westen trug, ward auf diese Weise […] aus den 
engen Schranken der jüdischen Nationalität befreit; wenn sie die Anlehnung an Moses 
und die Propheten keineswegs aufgab, löste sie sich doch notwendig von dem in 
Scherben gegangenen Regiment der Pharisäer.  Die christlichen Zukunftsideale wurden 
universell, seit es ein Jerusalem auf Erden nicht mehr gab.” (RG. VII, 248; vgl. ibid. 240-
41)  

 
Daarbij vormde het christendom de vanuit een universeelhistorisch perspectief positief 
gewaardeerde tak van deze religieuze ontwikkeling na de val van Jeruzalem. Voor het 
jodendom waren de gevolgen desastreus, vooral omdat de opstand een verbreding van de 
kloof tussen joden en niet-joden tot gevolg had. De vruchtbare contacten tussen joden en 
Grieken, zoals deze tot uitdrukking waren gekomen in het tractaat van pseudo-Longinus 

                                                 
217 Bijv. RG. VII, 224 over de ontwikkeling v.a. 44 n.C.: “So trieb das Schiff unaufhaltsam in den Strudel 
hinein. Bei dieser unseligen Fahrt halfen alle Beteiligten, die römische Regierung und ihre Verwalter, die 
jüdischen Behörden und das jüdische Volk.” Vgl. ibid. 228 waar Mommsen over de moordpartij op de 
joden van Caesarea opmerkt: “Dies hatte die Regierung allerdings nicht befohlen und sicher auch nicht 
gewollt; es waren Mächte entfesselt, denen sie selbst nicht mehr zu gebieten vermochte.” 
218 RG. VII, 230: “So hatten, angeblich am selben Tag, dem 6 August 66, die Nichtjuden in Caesarea die 
Juden, die Juden in Jerusalem die Nichtjuden niedergemetzelt; und damit war nach beiden Seiten hin das 
Signal gegeben, in diesem patriotischen und gottgefälligen Werke fortzufahren.” 
219 RG. VII, 236; vgl. voor de betekenis van de overwinning in Iudea voor de Flaviërs: Bloch, Antike 
Vorstellungen vom Judentum, 129-30, met 130 noot 213 kritiek op Mommsens duiding. 
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over het sublieme en in de openheid van de synagoge voor niet-joden, verdwenen en 
maakten aan joodse kant plaats voor “dem starren Rabbinismus, der außer Abrahams 
Schoß und dem mosaischen Gesetz von der Welt nichts weiß noch wissen will.” Aan 
beide kanten groeide de afkeer en deze afkeer kwam tot uitdrukking in de literatuur van 
deze tijd: “Von dem geringschätzigen Spott des Horatius gegen den aufdringlichen Juden 
aus dem römischen Ghetto ist ein weiter Schritt zu dem feierlichen Groll, welchen 
Tacitus hegt gegen diesen Abschaum des Menschengeschlechts…”220 Mommsens 
opstelling in de Berliner Antisemitismusstreit en zijn kritiek op Treitschkes geestelijke 
brandstichting klinkt vervolgens duidelijk door in zijn commentaar op de Romeinse 
intellectuelen: “Die in den kaiserlichen Verordnungen stets wiederkehrenden Verbote der 
Mißhandlung des Juden zeigen, daß jene Worte der Gebildeten, wie billig, von den 
Niederen in Taten übersetzt wurden.” (RG. VII, 249) Mommsen had Treitschke er 
immers van beschuldigd de antisemitische sentimenten salonfähig te hebben gemaakt en 
ook hier in de Römische Geschichte benadrukte hij weer de specifieke 
verantwoordelijkheid van de intelligentsia. De uitspraken van vooraanstaande Romeinse 
intellectuelen zag Mommsen, hun invloed schromelijk overschattend, mede als oorzaak 
van de anti-joodse uitbarstingen. 

De verantwoordelijkheid voor de na de val van de tempel nog steeds groeiende 
tegenstelling tussen joden en niet-joden schreef Mommsen echter niet alleen toe aan deze 
intellectuelen. Hij benadrukte hier dat de joden zelf medeschuldig waren aan deze 
verdere verwijdering. Daarbij zou de interne ontwikkeling van het jodendom een 
belangrijke rol gespeeld hebben. Het is op dit punt dat Mommsen zijn hele liberale 
verachting van de joodse religieuze rituelen tentoonspreidt.221 In het kader van een 
“immer steigende Glaubensreinigung” keerden de joden zich nu ook in de diaspora tegen 
de hellenistische cultuur: “Sie wendeten sich ab von der hellenischen Literatur, die jetzt 
als befleckend galt, und lehnten sogar sich auf gegen den Gebrauch der griechischen 
Bibelübersetzung…”222 De vergrieksing van de diaspora, waarin Mommsen het begin 
van de noodzakelijk geachte assimilatie had herkend, werd nu grotendeels tenietgedaan.  

Daarmee was de progressieve rol uitgespeeld, die het jodendom in de 
hellenistische koninkrijken en in het Romeinse rijk had gespeeld of in ieder geval had 
kunnen spelen, namelijk als “wirksames Ferment des Kosmopolitismus und der 
nationalen Dekomposition” de noodzakelijk geachte ontwikkeling van de universele 
Grieks-Romeinse cultuur te helpen vormen die zo belangrijk was geweest voor de 
ontwikkeling van de moderne beschaving. Het jodendom viel terug in een vanuit 
historisch perspectief reactionair religieus nationalisme. Bovendien zag Mommsen in de 
                                                 
220 RG. VII, 249; vgl. Bloch, Antike Vorstellungen vom Judentum, 212. 
221 RG. VII, 249: “die Buchstabengläubigkeit gegenüber den heiligen Schriften stieg bis in die 
schwindelnde Höhe der Absurdität, und vor allem stellte ein womöglich noch heiligeres Herkommen sich 
fest, in dessen Fesseln alles Leben und Denken erstarrte.” 
222 RG. VII, 249; vgl. ook ibid.: “Die Kluft zwischen jener Schrift vom Erhabenen, die den Land und Meer 
erschütternden Poseidon Homers und den die leuchtende Sonne erschaffenden Jehova nebeneinander zu 
stellen wagt, und den Anfängen des Talmud, welche dieser Epoche angehören, bezeichnet den Gegensatz 
zwischen dem Judentum des ersten und dem des dritten Jahrhunderts.” Vgl. Mommsens kritiek op de 
“Erstarrung” van de nationale Romeins-Italische religie die ± 200 v.C. begon “sich zur Theologie zu 
verknöchern” (RG. II, 390): “Das Bastardkind von Vernunft und Glauben, die Theologie, war bereits 
geschäftig, die ihr eigene beschwerliche Weitläufigkeit und feierliche Gedankenlosigkeit in den alten 
Landesglauben hinein und dessen Geist damit auszutreiben. Der Katalog der Verpflichtungen und 
Vorrechte des Jupiterpriesters zum Beispiel könnte füglich im Talmud stehen.” (ibid. 391-92). 
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door deze intellectuele ontwikkelingen na 70 veroorzaakte verdere wederzijdse 
verwijdering van joden en niet-joden het begin van de wederzijdse afscherming en de 
wederzijdse afkeer die in de Berliner Antisemitismusstreit tot uitdrukking was gekomen. 
Zodoende eindigde hij zijn hoofdstuk over ‘Judäa und die Juden’ met een pessimistische 
passage, waarin hij opnieuw de onvermijdelijkheid van deze ontwikkeling benadrukte: 
 

“Das Zusammenleben der Juden und Nichtjuden erwies sich mehr und mehr als ebenso 
unvermeidlich wie unter den gegebenen Verhältnissen unerträglich; der Gegensatz in 
Glaube, Recht und Sitte verschärfte sich, und die gegenseitige Hoffart wie der 
gegenseitige Haß wirkten nach beiden Seiten hin sittlich zerrüttend. Die Ausgleichung 
wurde in diesen Jahrhunderten nicht bloß nicht gefördert, sondern ihre Verwirklichung 
immer weiter in die Ferne gerückt, je mehr ihre Notwendigkeit sich herausstellte. Diese 
Erbitterung, diese Hoffart, diese Verachtung, wie sie damals sich festsetzten, sind freilich 
nur das unvermeidliche Aufgehen einer vielleicht nicht minder unvermeidlichen Saat; 
aber die Erbschaft dieser Zeiten lastet auf der Menschheit noch heute.” (RG. VII, 249-50, 
mijn cursivering) 

 
In tegenstelling tot Treitschke historiseerde Mommsen zo de tegenstelling tussen de 
joden en hun niet-joodse omgeving.223 De middeleeuwse en moderne jodenvervolgingen 
in christelijk Europa hadden impliciet een plaats gekregen in een historische 
ontwikkeling die was ingezet door de verwoesting van de tempel in 70 n.C. Vóór die 
gebeurtenis was in ieder geval de joodse literatuur in de diaspora vergriekst (zowel door 
het gebruik van het Grieks als inhoudelijk) en was er ook anderszins sprake van 
toenadering. Dit historische proces paste in de door Mommsen historisch noodzakelijk 
geachte ontwikkeling van een universele cultuur in het Romeinse rijk. Dat het religieus-
nationale jodendom zich desondanks had kunnen handhaven was te danken aan de 
specifieke juridische en bestuurlijke positie die het jodendom in het Romeinse rijk had 
ingenomen. In het moderne Duitsland waren alle barrières, die een culturele en 
maatschappelijke assimilatie zouden kunnen verhinderen, uit de weg geruimd en 
zodoende was hier de door Mommsen noodzakelijk geachte opname van de joden in de 
nationale cultuur mogelijk gemaakt en ook daadwerkelijk op gang gebracht. In het 
historisch proces zelf vormde het jodendom in de diaspora vóór de val van de tempel een 
progressieve kracht in de historische ontwikkeling, nadien een reactionaire. De nieuwe 
progressieve, want universele  kracht was het christendom.224 

Toch zag Mommsen, en daar oordeelde hij in wezen niet anders dan Treitschke, 
ook een constante in deze ontwikkeling. De herhaaldelijke formulering van die constante 
veroorzaakt het ambigue karakter van Mommsens oordelen over zowel het antieke als het 
moderne jodendom. De joden vormden een volk, dat zijn innerlijke samenhang niet vond 

                                                 
223 Nicholas de Lange heeft er op gewezen dat Mommsens opmerking dat de antieke jodenhaat “zo oud [is] 
als de diaspora” (RG. VII, 219) reeds een historisering van de antijoodse sentimenten inhield tegenover de 
tot na de Tweede Wereldoorlog expliciet en impliciet gangbare theorie van een “eeuwig antisemitisme” 
(‘The origins of anti-semitism’, 25). 
224 In zijn hoorcolleges over de keizertijd (Kaisergeschichte, 225) bracht Mommsen deze universaliteit in 
verband met het Paulinische christendom: “Aber das Gewaltige und Bedeutende ist, daß die Herrschaft des 
Rituals und der nationalen Beschränkung aufgegeben wurde. Darin lag der Gegensatz zwischen den 
Judenchristen und den Paulinern.” Want: “das Ritual bedeutete den religiösen Polizeistaat.” Vgl. voor de 
samenhang van het christendom met het gedenationaliseerde karakter van het Romeinse rijk: 
‘Religionsfrevel’, GS. III, 412 e.v. 
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in de taal maar in de religie. Deze religie met haar traditionele gebruiken beoordeelde de 
liberaal en cultuur-protestant Mommsen negatief (hoewel hij principieel bereid was haar 
te tolereren), zowel vanuit zijn religieus indifferente houding als vanuit de liberale 
overtuiging dat een nationale staat geen andere natie(s) binnen zijn grenzen kon dulden. 
Om die reden kon hij voor het jodendom als religie voor noch na 70 n.C. veel begrip 
opbrengen.225 In beide gevallen diende het om historische redenen op te gaan in een 
andere cultuur; en alleen wanneer het daarin slaagde, zou het een progressieve rol in de 
wereldgeschiedenis kunnen spelen. Deze vreemdheid tegenover de nationaal-joodse 
religie bracht Mommsen daarin tot uitdrukking dat de joden semantisch als ‘oriëntalen’ 
principieel van de ‘occidentale’ cultuur afgescheiden werden. Daartoe gebruikte 
Mommsen ook gangbare (anti)joodse stereotypen – de jood als handelaar, als statenloze 
en alleen uiterlijk tot aanpassing bereide vreemdeling – om de situatie van het antieke 
jodendom te verduidelijken.  

Ronduit precair is hierbij Mommsens interpretatie van de relatie tussen jodendom 
en christendom. Evenals bijvoorbeeld Droysen zag hij in het christendom een universele 
progressieve kracht in de Europese geschiedenis. In dit verband wees hij er in 1880 op 
dat alle moderne Europese culturen nationale culturen waren en dat het jodendom in deze 
historische context een relict was. Hans Liebeschütz zag achter Mommsens duiding van 
de joodse religie na de verwoesting van de tempel “de gedachte dat uit de bestudering 
van de antieke catastrofe een oplossing voor het moderne probleem afgeleid zou kunnen 
worden. Alleen een samenleving, waarin de religie geen machtspositie heeft of invloed 
uitoefent, kan vrij zijn van de druk der vijandigheid, die zich in de geschiedenis 
eeuwenlang tussen synagoge en kerk heeft opgehoopt.” Deze boodschap zou de reactie 
zijn op Mommsens angst dat een dergelijke catastrofe zich zou kunnen herhalen.226 
Inderdaad zag Mommsen in de nationaal-religieuze tegenstelling tussen de joden en hun 
omgeving de belangrijkste bron van conflict, zowel in de antieke als in de moderne 
wereld, en zijn doopadvies kan mede ingegeven zijn door deze angst (zie boven blz. 344-
45). Maar hij liet er geen twijfel over bestaan dat voor hem de archaïsche joodse 
religieuze gebruiken door het historische proces achterhaald waren en dat het 
christendom een volgend en daarmee ook hoger stadium in dat historisch proces was.  

Mommsen komt in de slotpassage van zijn hoofdstuk in feite tot een seculiere 
variant van de traditioneel christelijke opvatting dat de joden door God vervloekt en 
verworpen waren, omdat zij Jezus niet als messias hadden erkend en daarom hadden 
gekruisigd. De ‘schuld’ of ‘tragiek’ van het jodendom lag niet alleen in het starre 
vasthouden aan zijn religieuze nationaliteit, hetgeen zowel de catastrofe van 70 n.C. als, 
op de lange termijn, het moderne antisemitisme tot gevolg had gehad227; ook Mommsens 
opvatting dat het jodendom gefaald had in het vervullen van zijn functie in het 
wereldhistorisch proces, waardoor het progressieve, universele element in het antieke 
jodendom op het christendom overging, maakt deel uit van deze geseculariseerde variant 
van de traditioneel christelijke duiding; en het is in dit verband kenmerkend dat 

                                                 
225 In dit opzicht is Mommsen sterk beïnvloed door de moderne protestantse bijbelkritiek en 
kerkgeschiedenis, m.n. door Julius Wellhausen; vgl. daartoe Hoffmann, Juden und Judentum, 113-14. 
226 Liebeschütz, Judentum, 197-98; vgl. echter de relativerende opmerkingen van Hoffmann, Juden und 
Judentum, 115. 
227 Hoffmann, Juden und Judentum, 114. 
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Mommsen expliciet wijst op de haat van de joden tegen de christenen na de val van de 
tempel.228   
 
Samenvatting 
 
Door zijn interpretatie van het antieke jodendom in de context van de geschiedenis van 
het Romeinse rijk relativeerde Mommsen in zijn hoofdstuk over ‘Judäa und die Juden’ 
Treitschkes ‘eeuwige’ jodenhaat. De anti-joodse sentimenten van antieke auteurs als 
Tacitus en Juvenalis werden van een concrete historische context voorzien. Tegelijkertijd 
toonde de geschiedenis van het antieke jodendom dat assimilatie, mits bevorderd door 
burgerrechtelijke gelijkstelling, principieel mogelijk was. Hier constateerde Mommsen 
een fundamenteel onderscheid tussen de situatie van de joden in de Romeinse wereld en 
in het moderne Duitsland. In de steden van de oostelijke helft van het Romeinse rijk 
vormden de joden een juridisch van zowel de Grieken en de Romeinen als van de overige 
bewoners gescheiden groep. Bovendien bleef deze groep verbonden met en stond zij 
onder spirituele leiding van de tempelpriesterschap van Jeruzalem. Deze situatie werkte 
anti-joodse ressentimenten in de hand en leidde uiteindelijk, na een periode van 
toenadering en culturele integratie, tot de pogroms en de grote opstanden van de 
keizertijd. In het verenigde Duitsland daarentegen was de staatsburgerlijke emancipatie 
voltooid. Joden waren volstrekt gelijkberechtigd, zodat er geen wettelijke belemmeringen 
meer waren voor hun succesvolle integratie. 

Anderzijds hield ook Mommsen vast aan clichématige voorstellingen van ‘de 
joden’, die afkomstig waren uit een lange anti-judaïstische traditie. In de Römische 
Geschichte werden deze voorstellingen verbonden met de voor Mommsens historische 
opvattingen kenmerkende tegenstelling tussen taalkundig gedefinieerde volken en een 
model van historische vooruitgang, waarbinnen het christendom een hoger stadium van 
de historische ontwikkeling vormde.  

                                                 
228 Vgl. RG. VII, 248: “Aber wie der erweiterte und vertiefte neue Glaube, der mit seinem Wesen auch den 
Namen wechselte, aus diesen Katastrophen hervorging, so nicht minder die verengte und verstockte 
Altgläubigkeit, die sich, wenn nicht mehr in Jerusalem, so in dem Haß gegen diejenigen zusammenfand, 
die dasselbe zerstört hatten, und mehr noch gegen die freiere und höhere aus dem Judentum das 
Christentum entwickelnde geistige Bewegung. […] mit dem Staat im Staate waren die römischen Kaiser 
fertiggeworden, und indem das eigentlich gefährliche Moment, die propagandistische Ausbreitung, auf das 
Christentum überging, waren die Bekenner des alten Glaubens, die dem neuen Bunde sich verschlossen, für 
die weitere allgemeine Entwicklung beseitigt.” En ibid. 249: “die immer steigende Glaubensreinigung 
wandte sich nicht bloß gegen die Griechen und die Römer, sondern ebensosehr gegen die ‘halben Juden’ 
von Samaria und gegen die christlichen Ketzer…” 
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XI Conclusie 
 
 
 
 
 
Alle geschiedschrijving is duiding van het verleden vanuit het perspectief van het heden. 
Dit geschiedt door de omzetting van de informatie uit de historische bronnen in een 
nieuwe representatie van dat verleden met behulp van contemporaine begrippen en 
concepten. Alleen op die manier kan de geschiedschrijving het verleden steeds weer 
opnieuw begrijpelijk maken voor nieuwe generaties lezers. Daarbij maakt het geen 
principieel verschil of deze begrippen en concepten ontleend worden aan de 
contemporaine politieke discussie of aan een wetenschappelijke discours zoals dat van de 
filosofie, de sociologie of de literatuurwetenschap. In alle gevallen gaat het om een 
moderne representatie van het verleden die tot doel heeft moderne lezers inzicht te bieden 
in dat verleden. 

Theodor Mommsen gebruikte in zijn Römische Geschichte een radicaal moderne 
terminologie om het verhaal van de Romeinse geschiedenis te kunnen vertellen. Dit deed 
hij vooral bij de politieke geschiedenis van Rome. Daarbij maakte hij gebruik van 
analogieën tussen de antieke geschiedenis en het heden. Bovendien oordeelde hij 
nadrukkelijk over historische personen en situaties, waarbij hij ook weer gebruik maakte 
van moderne begrippen. Centrale ideeën van de nationaal-liberale ideologie waarvan hij 
een aanhanger en bij tijd en wijle ook een woordvoerder was vonden zodoende ingang in 
zijn vertelling. Daarom werd en wordt het werk vaak als een politiek pamflet gezien. Ten 
onrechte. De Römische Geschichte werd op verzoek van de uitgevers Karl Reimer en 
Salomon Hirzel voor een serie werken geschreven die tot doel had een breder gebildetes 
publiek met de resultaten van de moderne, zich snel ontwikkelende 
Altertumswissenschaft vertrouwd te maken. De moderniserende stijl en de vele 
analogieën met historische en moderne verschijnselen en personages, èn de hierdoor 
gecreëerde politieke lading, waren primair bedoeld de lezers een ‘realistisch’ beeld te 
geven van het Romeinse verleden. 

Deze beide aspecten – het wetenschappelijke en het ideologische – zijn overigens 
niet altijd even goed van elkaar te scheiden. Ook het historisch-wetenschappelijke, het 
Romeins-rechtelijke en het filologische discours werd onvermijdelijk beïnvloed door en 
vorm gegeven vanuit contemporaine politieke, maatschappelijke en culturele opvattingen. 
Maar de desbetreffende methodologische uitgangspunten vormden – hoe onvolkomen en 
tijdgebonden zij nu ook mogen lijken – op dat moment de meest geavanceerde kaders om 
tot een methodologisch gevestigd beeld van het (Romeinse) verleden te komen. De 
werken waarin de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd werden, waren dan ook 
geen politieke pamfletten, bedoeld om lezers van politieke standpunten te overtuigen, 
maar wetenschappelijke bijdragen aan het wetenschappelijke debat. Dat geldt voor het 
werk van Mommsen evenzeer als voor dat van bijvoorbeeld Joseph Rubino en Wilhelm 
Adolph Becker. 

Mommsen koos er voor niet expliciet op de bronnenkritiek en de methodologie 
van het onderzoek in te gaan, maar een afgeronde reconstructie te bieden van de 
Romeinse geschiedenis. Zijn vertelling structureerde hij met behulp van een aantal 



 368 

basisgedachten die hij niet alleen ontleende aan de gangbare politieke, maatschappelijke 
en culturele opvattingen van zijn tijd, en dan vooral van de nationaal-liberale ideologie, 
maar hij maakte ook nadrukkelijk gebruik van recent ontwikkelde wetenschappelijke 
concepten. De geschiedenis van de sinds F.A. Wolf en B.G. Niebuhr sterk bekritiseerde 
republikeinse overlevering verwerkte hij in de cultuurhistorische hoofdstukken van zijn 
werk. Dit is in feite de logische gevolgtrekking uit de historisering van de overlevering, 
die aan de negentiende-eeuwse wetenschappelijke geschiedbeoefening ten grondslag lag.  

Van grote betekenis voor Mommsens geschiedopvatting was het voor het Duitse 
negentiende-eeuwse liberalisme fundamentele concept van de Sittlichkeit, dat Mommsen 
evenals gelijkgezinde geschiedschrijvers als Droysen en Sybel als ordenend principe en 
als basis voor zijn beoordeling van het verleden in de Römische Geschichte gebruikte. 
Met dit begrip werden de in principe tijdloze, zij het naar volk, tijd en omstandigheden 
verschillend vorm gegeven maatschappelijke elementen aangeduid die de menselijke 
samenleving mogelijk maakten. Daarbij ging het primair om de natie en de (nationale) 
staat en om de familie die opgevat werd als het kleinste natuurlijke basiselement van de 
sittliche wereld. Tegelijkertijd belichaamde de Sittlichkeit een ethisch principe. Ethisch 
handelen was voor deze liberalen handelen in dienst van de natie en de staat, en een leven 
conform de geldende normen en waarden van de burgerlijke samenleving. Interne 
eenheid en verdediging tegen bedreigingen van binnen en buiten vormden de 
belangrijkste geboden met betrekking tot natie en staat; de burgerlijke normen en 
waarden dienden als richtsnoer in het dagelijkse leven. Deze ethische regels vormden 
bovendien een set aan quasi-objectieve criteria met behulp waarvan de geschiedschrijver 
historische personen en situaties kon beoordelen. 

Het wetenschappelijke aspect komt in de Römische Geschichte mede tot 
uitdrukking in de centrale rol die de resultaten van het staatsrechtelijke en het filologische 
onderzoek in de structurering van het werk spelen. Mommsen construeerde in het 
Römisches Staatsrecht het staatsrechtelijke systeem dat aan de staatkundige ontwikkeling 
van Rome vanaf de koningstijd tot in de derde eeuw n.C. ten grondslag zou hebben 
gelegen. Het uitgangspunt van die constructie wordt gevormd door de begripsjuridische 
methodologie en systematiek die de historische Rechtsschule had ontwikkeld voor het 
privaatrecht. De basisprincipes legde Mommsen echter reeds aan de anderhalf decennium 
eerder verschenen Römische Geschichte ten grondslag. Deze op het eerste gezicht 
opmerkelijke chronologische omkering hoeft niet te verbazen, wanneer we bedenken dat 
de voornaamste begrippen en concepten van Mommsens systematiek – en dan met name 
zijn concept van de magistratuur – reeds in de oudere Romeins-staatsrechtelijke en 
staatsaltertümliche literatuur te vinden zijn. Uiteenlopende auteurs als B.G. Niebuhr, 
W.A. Becker, C.F. Puchta en vooral Joseph Rubino hebben de bouwstenen hiervoor 
aangedragen. Van Rubino nam Mommsen niet alleen het methodologische uitgangspunt 
over dat via de instituties en de staatsrechtelijke overlevering betrouwbare kennis van het 
vroege Rome mogelijk was, maar ook de these dat de op zichzelf staande magistratuur 
aan de basis en in het centrum van het Romeinse staatsrecht stond. De continuïteit in het 
Romeins-staatsrechtelijke systeem van de koningstijd tot in de derde eeuw n.C. gaat terug 
op de gedachte van Niebuhr en Puchta dat ook de rex en de princeps als magistraten op te 
vatten zouden zijn. 
 



 369 

De structurering van de Römische Geschichte met behulp van de staatsrechtelijke 
systematiek leidde tot een historisering van de Romeinse geschiedenis. Want omdat aan 
de politiek-constitutionele geschiedenis van Rome één staatsrechtelijk systeem ten 
grondslag lag dat op fundamentele punten afweek van de constitutionele ontwikkeling 
van andere staten, was er sprake van een specifieke op zichzelf staande nationale en 
staatkundige geschiedenis. De souvereiniteit lag in het antieke Rome niet bij een erfelijke 
monarch, zoals in het merendeel van de moderne Europese staten, maar bij de Romeinse 
burgerij. De functies van de senaat waren niet te vergelijken met die van moderne 
parlementen. En het was vooral de magistratuur, de vertegenwoordiging van de burgerij 
tegenover goden en mensen, die in haar combinatie van uitvoerende en rechtsprekende 
taken en bevoegdheden fundamenteel afweek van alle moderne staatsinstellingen. 
Daarmee had Mommsen de constitutionele geschiedenis van de Romeinse republiek 
losgemaakt van het vooral op Aristoteles en Polybios teruggaande model van de antieke 
staatsvormen, dat ook in het contemporaine liberale denken nog altijd een rol speelde en 
dat bijvoorbeeld aan de Romeinse geschiedenissen van Niebuhr en Peter ten grondslag 
lag. De Romeinse staat kon in Mommsens duiding geen direct voorbeeld meer zijn voor 
de moderne Duitse en Europese staten. 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat in het begripsmatige kader van deze 
systematiek ook moderne en daarmee onvermijdelijk anachronistische elementen 
verwerkt zijn. Zo ging Mommsen uit van het contemporaine liberale ideaal van de 
staatssouvereiniteit om het Romeinse staatswezen te duiden. En hij verbond de door 
middel van zijn staatsrechtelijke constructie gehistoriseerde Romeinse staatkundige 
ontwikkeling met de moderne Europese constitutionele staten door beide staatssystemen 
als staatsburgerlijke gemeenschappen te contrasteren met de wijd verbreide voorstelling 
van de oriëntaalse despotie. De met behulp van de staatsrechtelijke systematiek 
gehistoriseerde Romeinse geschiedenis kreeg door deze constructie weer relevantie voor 
de moderne negentiende-eeuwse lezer. 

Iets soortgelijks geldt voor Mommsens gebruik van de resultaten van de recent 
ontwikkelde Indo-europese taalwetenschap. De filologen gingen vanaf de vroege 
negentiende eeuw uit van de afstamming van de Indo-europese talen van één oertaal die 
zich in de loop van de tijd steeds verder vertakte. Deze taalkundige ontwikkeling werd in 
het midden van de negentiende eeuw opgevat als de afspiegeling van een volkskundige 
ontwikkeling. Op basis van deze filologische opvatting bood Mommsen in de Römische 
Geschichte een nieuwe reconstructie van de etnologische ontwikkeling en samenstelling 
van de vroegste Italische bevolking. De zogenaamde Italiërs, dat wil zeggen de Latijnen 
en de Oskisch-Sabellische stammen, hadden oorspronkelijk met de Grieken één natie 
gevormd. Deze stamverwantschap vormde voor Mommsen de basis voor de Grieks-
Romeinse cultuur van het Romeinse wereldrijk. Nadat zij zich van de Grieken hadden 
afgetakt, vormden de Italiërs een eigen cultuurnatie, waarvan het karakter tot in de 
moderne Italiaanse natie behouden was gebleven. De in inscripties te vinden ‘dialecten’ 
van de Italiërs werden geïnterpreteerd als de uitdrukkingsvormen van de verschillende 
Italische ‘stammen’. Uiteindelijk ontwikkelden deze ‘stammen’ zich tot zelfstandige 
‘naties’, waarvan de Latijnen en de Samnieten de voornaamste waren. De Romeinen 
werden in deze ontwikkeling niet langer als een uit verschillende etnische componenten 
samengesteld volk opgevat, maar als onderdeel van de Latijnse natie.  
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Evenals in het geval van het Romeins-staatsrechtelijke systeem is ook in het geval van 
deze filologische constructie sprake van een onontwarbare mengeling van 
wetenschappelijke methodologie en contemporain ideologisch en politiek gedachtegoed. 
In dit geval wordt dat laatste gevormd door het idee dat het ‘karakter’ van een volk 
primair door afstamming gevormd wordt en tot uitdrukking komt in de taal en de cultuur 
van dat volk. Dit idee vormde de basis van het liberale nationalisme dat streefde naar de 
vorming van een Duitse eenheidsstaat. Maar het leidde ook tot de in de negentiende eeuw 
veelvuldig bepleite uitsluiting van de joden uit de historisch en cultureel gedefinieerde 
Duitse natie en in de Römische Geschichte tot Mommsens rigoureuze verwijdering van 
de Etrusken uit de politieke en culturele geschiedenis van Rome. 

Mommsen historiseerde de Romeinse geschiedenis met behulp van deze 
staatsrechtelijke en filologische constructies. Daarbij benadrukte hij de continuïteit die op 
deze terreinen in de Romeinse geschiedenis te constateren was. Het Romeinse staatsrecht 
bepaalde vanaf de koningstijd tot in de derde eeuw n.C. de basisregels van de Romeinse 
politiek. Tegelijkertijd was de etnische band van Rome met Latium volgens Mommsen 
een belangrijk element in de Romeinse geschiedenis, eerst in het eenwordingsproces van 
Italië en vervolgens in de culturele ontwikkeling van het Romeinse wereldrijk.  

Een dergelijke continuïteit construeerde Mommsen ook voor andere terreinen van 
de Romeinse geschiedenis. Zo zag hij in de geschiedenis van de Romeinse republiek een 
drietal conflicthaarden die steeds aan de individuele gebeurtenissen ten grondslag lagen 
en in verschillende gedaantes steeds terugkeerden: de strijd om de beperking van de 
macht van de magistraten, de strijd van de verschillende achtergestelde maatschappelijke 
groepen voor burgerlijke gelijkberechtiging en de strijd tussen rijk en arm, tussen kapitaal 
en arbeid. Deze drie conflicten liepen steeds naast en door elkaar, waarbij de 
verschillende politici en partijen steeds wisselende coalities aangingen om hun 
doelstellingen te bereiken. De historische ontwikkeling liep in Mommsens duiding 
zodoende geenszins, zoals dikwijls in de literatuur wordt beweerd, volgens een autonoom 
Hegeliaans dialectisch patroon. Geschiedenis werd gemaakt door individuele staatslieden 
en politieke partijen. Daarbij kende Mommsen de partijprogramma’s grote betekenis toe. 
Politiek bedrijven betekende voor hem primair inzicht hebben in de historische 
ontwikkeling en in de gegeven maatschappelijke, culturele en politieke omstandigheden 
om de juiste politieke koers te kunnen vaststellen. Het verkrijgen en het uitoefenen van 
macht om het eigen programma te verwezenlijken vormde daarbij een essentieel element. 
Maar machtsuitoefening was uiteindelijk altijd gebonden aan de ethische normen die 
onlosmakelijk waren van het liberale principe van de Sittlichkeit. 

Mommsen interpreteerde de Romeinse geschiedenis vanuit het vroeg-liberale 
ideaal van de klassenloze burgergemeenschap, gebaseerd op de patriarchaal 
georganiseerde kernfamilie. De door hem geïdealiseerde vroeg-Romeinse 
burgergemeenschap werd in de vroege republiek ondergraven, met name door het 
kapitalisme van de Romeinse adel dat vorm kreeg in het door slaven bewerkte 
grootgrondbezit. Het gevolg was het uiteenvallen van de Romeinse samenleving in een 
kleine groep rijken en een grote groep armen – een ontwikkeling die de negentiende-
eeuwse liberalen steeds vreesden als een bedreiging voor hun eigen samenleving. Adel en 
Pöbel werden gekarakteriseerd als arbeidsschuw; de spaarzame en sittliche middenklasse 
daarentegen verbonden met een vooral ethisch geladen arbeidsbegrip. Het uit de klassieke 
literatuur bekende degeneratiemodel kreeg met behulp van dit arbeidsbegrip een 
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burgerlijk-liberale invulling en werd in die zin door Mommsen gebruikt om de Romeinse 
geschiedenis te duiden. 

Hoewel Mommsen de geschiedenis van de politieke conflicten in Rome vaak met 
moderne begrippen beschreef, komt juist in de continuïteit van deze conflicthaarden ook 
weer de historiserende visie van de Römische Geschichte tot uitdrukking. Dat wordt 
duidelijk in de verschillen tussen de Romeinse en de moderne Europese situatie die 
Mommsen op deze punten nadrukkelijk constateerde: Rome was een ‘consumptiestad’, 
de Romeinse samenleving een slavenhoudersmaatschappij, en van een zelfstandige 
staatsdragende middenklasse kon onder die omstandigheden niet of nauwelijks sprake 
zijn. Hoewel het referentiekader in deze vergelijking onmiskenbaar gevormd wordt door 
Mommsens burgerlijk-liberale ideologie, is zijn duiding ook hier uiteindelijk 
historiserend. 

Een fraai voorbeeld van deze verstrengeling van historisering en modernisering 
vormt Mommsens veel besproken these dat de ontwikkeling van de Romeinse republiek 
vanaf het begin van ‘de Romeinse revolutie’ in 133 v.C. afstevende op een herstel van het 
oud-Romeinse koningschap. Mommsen duidt deze ontwikkeling reeds aan bij zijn 
analyse van de vroeg-republikeinse geschiedenis. Caesar was degene geweest die de 
monarchie uiteindelijk tot stand had gebracht. Hij was de eigenlijke held in Mommsens 
geschiedenis, in vergelijking met wie alle tegenstanders – Cicero evenzeer als Cato 
Minor en Pompeius – een negatieve en allerminst faire beschrijving en beoordeling 
krijgen. Deze op het eerste gezicht voor een liberaal niet voor de hand liggende 
interpretatie is het resultaat van Mommsens beoordeling achteraf van de historische 
ontwikkeling als ‘noodzakelijk’. Deze noodzakelijk geachte ontwikkeling is echter niet 
alleen het resultaat van de bestaande machtsverhoudingen, maar wordt ook verankerd in 
het Romeinse staatsrecht dat aan de basis van de politieke geschiedenis van Rome lag. 
Eén van de hoofdlijnen van die geschiedenis was de usurpering van de regeringsmacht 
door de senaat, een instituut dat staatsrechtelijk alleen een adviserende functie had, ten 
koste van de magistratuur en vooral het hoogste magistraatsambt, het consulaat. Dit was 
in Mommsens ogen een negatieve ontwikkeling, omdat de senaat weliswaar de 
eenwording van Italië tot stand bracht, maar zich verder vooral tot instrument van de 
belangenbehartiging van de regerende aristocratie ontwikkelde. Caesars monarchie was 
zodoende een herstel van de oude magistraatsmacht, zoals de vroeg-Romeinse koning 
deze zou hebben bezeten, ten gunste van de door de regerende aristocratie achtergestelde 
maatschappelijke groepen. Daarmee bracht Caesar het eerste centrale conflict in de 
geschiedenis van de Romeinse republiek – de strijd om de omvang van de 
magistraatsmacht – tot een (voorlopig) einde. 

Daar kwam bij dat de Romeinse constitutie, die verbonden was met het karakter 
van Rome als stadstaat, niet geschikt was voor de nationaal-Italische staat noch voor het 
Romeinse wereldrijk omdat zij niet voorzag in een parlementaire vertegenwoordiging van 
de burgerij. Bovendien was de Romeinse samenleving gebaseerd op slavenarbeid. De 
sociale problematiek, die mede hierdoor veroorzaakt werd, had Caesar willen oplossen 
door een politiek van kolonisatie buiten Italië. De verovering van Gallië was in 
Mommsens ogen hier nauw mee verbonden. Verpauperde Romeinse burgers moesten 
hier aan land en daarmee aan een burgerlijk bestaan worden geholpen. In deze, reeds in 
de verovering van Italië beproefde politiek, lag Caesars oplossing voor het derde grote 
continue probleem van de Romeinse republiek, namelijk de strijd tussen arm en rijk.  
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Het tweede conflict, om de burgerlijke gelijkberechtiging, draaide sinds de 
burgerrechtverlening aan alle vrije inwoners van Italië tijdens de Bondgenotenoorlog om 
de tegenstelling tussen de Romeinse burgers en de rechteloze provinciebewoners. In 
Caesars universele monarchie, met haar grootscheepse overzeese kolonisatie en haar 
kosmopolitische Leitkultur, was deze tegenstelling niet te handhaven. Door de civilisatie 
van met name de overwonnen ‘barbaarse’ volken in het westelijk deel van het Romeinse 
rijk zou de basis gelegd moeten worden voor een juridische gelijkberechtiging.  

Mommsen reconstrueerde het vermeende politieke programma van de staatsman 
Caesar zodoende door een combinatie van kennis van diens concrete politiek en de 
achteraf zichtbare gevolgen van deze politiek. Dat was zonder twijfel een 
anachronistische duiding. Maar deze was wel verankerd in een duiding van de specifieke 
historische context van Caesars handelingen: Caesar was geen voor negentiende-eeuwse 
politici navolgbare staatsman. Dit standpunt, dat door Mommsen nadrukkelijk werd 
geformuleerd, wortelde in zijn realpolitische visie op de politiek. De (politieke) 
geschiedenis werd gemaakt door staatsmannen. De ware staatsman was voor Mommsen 
een realist die steeds rekening hield met de gegeven historische omstandigheden en zijn 
politieke middelen hieraan aanpaste om zijn politieke idealen en doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken. Deze idealen en doelstellingen dienden echter in overeenstemming te 
zijn met of voort te komen uit de geboden van de Sittlichkeit; dat wil zeggen dat de ware 
staatsman zich in dienst hoorde te stellen van de natie en de staat waar hij deel van 
uitmaakte.  

Dat was precies was Caesar in Mommsens ogen had gedaan. Caesars doelstelling 
zou zijn geweest de Romeins-Italische natie te redden door een politiek van sociale 
regeneratie middels kolonisatie. De superieure cultuur van de verwante Grieken zou 
gered worden door de vestiging van een universele monarchie met een kosmopolitische 
Grieks-Latijnse cultuur. De daarvoor benodigde macht had hij in eerste instantie willen 
verwerven als demagoog. Maar in het politieke klimaat van de late republiek, dat was 
veranderd door Sulla’s  inzetten van het leger in de politiek, had hij zich genoodzaakt 
gezien als legeraanvoerder op te treden en in een burgeroorlog de monarchie te vestigen. 
De politieke middelen had Caesar (moeten) herzien, de doelstelling bleef dezelfde. En 
deze was volledig in overeenstemming met de basisprincipes van het Romeinse 
staatsrecht èn van het liberale concept van de Sittlichkeit. 

Tot de bekendste elementen van de Römische Geschichte behoort Mommsens 
duiding van de Romeinse onderwerping van Italië als het ontstaan van een Italische 
nationale staat. Daarmee werd een centrale categorie van het nationaal-liberale denken op 
de Romeinse geschiedenis geprojecteerd. Veel commentatoren zijn verder gegaan en 
hebben hierin de uitdrukking gezien van Mommsens hoop dat Pruisen Duitsland zou 
verenigen of zelfs als een expliciete aansporing hiertoe aan het adres van de Noordduitse 
grootmacht. Van een dergelijke directe analogie is in de Römische Geschichte echter 
geen sprake. Mommsen en het merendeel van de gelijkgezinde liberalen, zoals de 
Grenzboten-redacteuren Julian Schmidt en Gustav Freytag, wensten geen militaire 
expansie van Pruisen in Duitsland op de manier waarop de Romeinse expansie in Italië 
had plaatsgevonden. Zij hoopten dat de eenwording door de steeds hechtere economische 
en culturele banden en door de toenemende communicatie tussen de Duitse burgers op 
termijn min of meer vanzelf de eenheid tot stand zou brengen in de vorm van een 
vrijwillige aaneensluiting van de Duitse staten. Deze eenheid zou dan gepersonifieerd 
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moeten worden door een algemeen-Duits parlement. De Zollverein als economische 
gemeenschap werd gezien als wegbereider van een dergelijke eenwording ‘van onderen’ 
onder leiding van Pruisen. De Pruisische militaire macht werd hierbij weliswaar als 
noodzakelijk gezien, maar dan om de eenheid naar buiten toe te verdedigen of zelfs in 
een grote Europese oorlog tot stand te brengen, niet om de overige Duitse staten te 
veroveren en zodoende met geweld te verenigen. 

In het negentiende-eeuwse Duitsland was sprake van een nationaal besef, 
gebaseerd op een gemeenschappelijke afstamming en een gemeenschappelijke taal en 
cultuur. In het antieke Italië vóór de vereniging door Rome ontbrak een dergelijk 
nationaal besef. Pas in het door Rome onder militaire pressie ontstane nationaal-Italische 
bondgenootschap ontwikkelde zich een Italische natie. Romeins Italië was een 
‘staatsnatie’, geen ‘cultuurnatie’ zoals Duitsland, Griekenland of Latium. In de 
ontwikkeling van dit nationaal besef speelde in Mommsens duiding de tegenstelling met 
en de strijd tegen de Kelten een belangrijke rol. Daarmee ging hij uit van een 
interpretatief model dat in het negentiende-eeuwse debat over het natievormingsproces 
een belangrijke rol speelde. Nationaal besef werd gezien als het resultaat van contacten 
en vooral conflicten met buitenstaanders. Het “ontwaken” van het Duitse nationale besef 
in de Napoleontische Oorlogen was volgens de Duitse liberale historici en publicisten 
hiervoor paradigmatisch. En het behoorde tot de liberale communis opinio dat de Duitse 
staatkundige eenheid alleen gestalte zou kunnen krijgen in een groot Europees conflict, 
waarbij met name werd gerekend op oorlog met de “erfvijand” Frankrijk. 

De ontwikkeling van deze Italische nationale eenheid werd doorkruist door de 
grote invloed van de hellenistische cultuur op Rome en Italië. De zich ontwikkelende 
nationale cultuur van Romeins Italië ging onder in een sterk hellenistisch gekleurde 
kosmopolitische civilisatie. Vanuit een nationaal perspectief oordeelde Mommsen zeer 
negatief over deze ontwikkeling. Anderzijds zag hij in deze kosmopolitische cultuur 
echter de basis van de moderne Europese beschaving en hij beschouwde de redding en de 
uitbreiding van de Griekse cultuur als één van de voornaamste historische prestaties van 
Rome en met name van Julius Caesar.  

Hiermee rechtvaardigde Mommsen ook de Romeinse expansie in het Griekse 
oosten en in het ‘barbaarse’ westen. De Romeinse overzeese expansie en met name ook 
de romanisatie van het westen werd geduid met behulp van concepten uit het 
contemporaine imperialistische discours zoals dat in ieder geval vanaf 1848 ten aanzien 
van Centraal- en Oost-Europa gangbaar was. Maar ook het Britse imperialisme, zoals in 
Noord-Amerika en Ierland, bood een voor liberalen als Mommsen alleszins acceptabel 
model om de Romeinse expansie in positieve zin te duiden. Daarachter staat het 
historiografische model van de Verlichting, dat gebaseerd was op de gedachte dat de 
historische ontwikkeling verliep in een reeks opeenvolgende maatschappelijke en 
culturele fasen en haar hoogtepunt had bereikt in de cultuur en de economie van het 
moderne Europa. Dit model werd gebruikt om het Europese imperialisme met een 
beschavingsmissie te verbinden en het zodoende te rechtvaardigen. Mommsen kwam met 
behulp van deze argumentatie tot een positief oordeel over het Romeinse imperialisme. 

Het resultaat van de Romeinse expansie was het uit provincies bestaande rijk van 
de keizertijd dat Mommsen in het dertig jaar na de eerste drie banden in 1885 verschenen 
vijfde deel van de Römische Geschichte beschreef. Het positieve oordeel over het 
rijksbestuur en de argumenten waarmee dit onderbouwd werd vloeien logisch voort uit 
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Mommsens interpretatie van de Romeinse expansie als een beschavingsoffensief. Op dit 
punt bestaat er, in tegenstelling tot de gangbare opvatting, een nauwe samenhang tussen 
dit vijfde deel en de drie in de jaren 1850 verschenen banden.  

De basis van de Grieks-Romeinse beschaving van het keizerrijk werd gevormd 
door de zich intern nog altijd autonoom besturende stedelijke gemeenschappen. 
Mommsen benadrukt ook hier weer de tegenstelling met de despotische regimes van de 
oriënt. Hiermee verbonden was een liberale vrijhandelspolitiek, zoals deze ook in het 
vroege Rome reeds bestaan zou hebben – Rome was volgens Mommsen tenslotte van 
origine (zij het niet uitsluitend) een handelsstad. Deze liberale economische politiek, 
gekarakteriseerd door een grote terughoudendheid van de centrale overheid en gebaseerd 
op de grote economische ruimte die het Romeinse rijk was, had een ongekende 
economische en materiële bloei tot gevolg gehad. Maar evenals in de eerdere delen van 
de Römische Geschichte oordeelde Mommsen uiteindelijk ambigu over deze 
economische en materiële welvaart, omdat deze ook in de keizertijd zou hebben geleid tot 
zedeloosheid. Bovendien was zij uiteindelijk gebaseerd op een autocratische staatsorde. 
De economische liberalisering van het keizerrijk was namelijk niet verbonden met een op 
parlementaire vertegenwoordiging gebaseerd regeringssysteem. En dat laatste behoorde 
tot de liberale doelstellingen die een centrale plaats innamen in Mommsens politieke 
denken en die hij ook na de zogenaamde innere Reichsgründung (eind jaren 1870) voor 
Duitsland bleef nastreven. 

Eén thema, dat zowel in de eerste banden als in deel vijf van de Römische 
Geschichte uitgebreid aan de orde komt, is de plaats van de joden in het Romeinse rijk. In 
deel drie wees Mommsen hen een specifieke rol toe in het kosmopolitische wereldrijk 
van Caesar. Dat was, gezien de betekenis die Mommsen de Grieks-Latijnse beschaving 
van dit rijk in de ontwikkeling van de moderne Europese cultuur toekende, een positief 
oordeel. Maar hij formuleerde zijn karakteristiek van het antieke jodendom in een 
terminologie en met analogieën die nauw verwant zijn aan of afkomstig zijn uit het anti-
joodse gedachtegoed van zijn tijd.  

Dat is opmerkelijk, omdat Mommsen tijdens de zogenaamde Berliner 
Antisemitismusstreit van 1879/80 nadrukkelijk stelling nam tegen de antisemitische 
agitatie. Daarbij raakte hij in conflict met de geschiedschrijver en zijn voormalige 
nationaal-liberale partijgenoot Heinrich von Treitschke. Beiden stonden zij op het 
standpunt dat de joden in de Duitse natie dienden te integreren en beiden zagen zij in het 
orthodoxe jodendom een historisch relict dat in dit integratieproces zou moeten 
verdwijnen. Om die reden wordt wel beweerd dat de opvattingen van Mommsen en 
Treitschke in dit conflict niet wezenlijk van elkaar verschilden. Maar Mommsen 
argumenteerde, anders dan vaak beweerd wordt, principieel vanuit een liberaal standpunt 
tegen de naar een völkische opvatting tenderende Treitschke. Hij pleitte voor tolerantie 
tegenover het jodendom als zodanig. Volgens hem had Treitschke het antisemitisme 
salonfähig gemaakt in de gegoede burgerij. Bovendien verdedigde Mommsen de 
juridische gelijkberechtiging van de Duitse joden en wees hij Treitschkes historische 
constructies van een eeuwige en onoverwinnelijke haat van de ‘occidentaalse’ 
Europeanen tegenover de ‘oriëntaalse’ joden, en van een christelijk-Germaanse Duitse 
natie van de hand. 

Deze punten van kritiek op het antisemitisme liggen mede ten grondslag aan 
Mommsens hoofdstuk over ‘Judea en de joden’ in het vijfde deel van de Römische 
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Geschichte. Ook hierin oordeelde hij negatief over de joodse orthodoxie met haar vele 
leefregels. Eveneens negatief was zijn mening over de rol die de joodse priesterschap had 
gespeeld, waarbij de katholieke kerk vanuit het perspectief van de recente Kulturkampf 
als referentiepunt diende. Maar terwijl Treitschke en de antisemieten uitgingen van een 
eeuwige en onoverwinnelijke afkeer van de westerse volken tegen de joden, zag 
Mommsen in de hellenistische wereld en in de vroege keizertijd een proces van 
assimilatie en wederzijdse beïnvloeding. Dat dit proces niet doorzette was het gevolg van 
de specifieke juridische situatie in het Romeinse rijk: zowel het bestaan van een kleine 
maar machtige religieuze staat in Jeruzalem, die een grote invloed had op de joden in de 
diaspora, als de juridische status aparte in de Griekse steden van het Romeinse oosten 
leidden er toe dat de assimilatie niet werd voltooid en dat er uiteindelijk een verwijdering 
optrad. Er ontwikkelde zich nu een sterke wederzijdse haat die uiteindelijk uitmondde in 
de grote opstand van 66 n.C. die eindigde met de verwoesting van de tempel in 
Jeruzalem. De door Mommsen verafschuwde joodse orthodoxie kreeg nu de overhand in 
het jodendom; anti-joodse sentimenten beheersten nu de Griekse en Latijnse literatuur 
over de joden.  

Het antieke anti-judaïsme werd zodoende evenals de politieke geschiedenis van 
Rome gehistoriseerd door het te verklaren uit de specifieke rechtssituatie in het Romeinse 
rijk. Tegelijkertijd bood deze historisering van de antieke jodenhaat impliciet een 
boodschap voor het heden. Niet in de zin dat er hier navolgbare voorbeelden te vinden 
waren en evenmin door hierin een directe rechtvaardiging voor de eigen politieke 
opvattingen te zoeken, zoals de antisemieten deden door de constructie van een eeuwige 
westerse afkeer van de joden. Maar Mommsen zag in de door hem principieel verdedigde 
burgerlijke gelijkberechtiging, in maatschappelijke en juridische zin, een overwinning 
van de horde die het antieke assimilatieproces uiteindelijk verhinderd had. In de Duitse 
natie als (staats)burgerlijke gemeenschap moesten de joods-Duitse staatsburgers een 
gelijkwaardige plaats kunnen vinden. 

Mommsens standpunt wortelt in het ideaal van de burgerlijke maatschappij dat de 
liberalen van zijn generatie huldigden en dat ook de basis vormde voor hun visie op de te 
verwerkelijken Duitse eenheidsstaat. Dezelfde visie vormt een structurerend element in 
Mommsens duiding van de Romeinse geschiedenis in de Römische Geschichte. Integratie 
en emancipatie waren de basisprincipes van deze visie. Hieraan bleef Mommsen ook na 
de eenwording en na Bismarcks breuk met de nationaal-liberalen vasthouden in een 
politiek klimaat dat in toenemende mate mede gedomineerd werd door een agressief 
imperialistisch en antisemitisch nationalisme. Politiek bevond Mommsen zich zodoende 
– “noch Urgestein aus dem mittleren Jahrhundert”1 – steeds op de linker vleugel van het 
liberalisme. Eén jaar voor zijn dood pleitte hij zelfs voor een coalitie van het links-
liberalisme met de sociaal-democratie.  

Deze politieke positie, die mede tot uitdrukking komt in principiële stellingnames 
tegen de vermeende onderdanenmentaliteit van de Duitsers, heeft Mommsen na de 
Tweede Wereldoorlog tot één van de iconen van het ‘goede’, liberale, westers-gezinde 
Duitsland gemaakt.2 Om die reden heeft Albert Wucher geprobeerd de geschiedschrijver 
Mommsen los te maken van de Borussische richting in de negentiende-eeuwse 

                                                 
1 Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918 I, 640. 
2 Bijv. Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft, 36. 
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geschiedschrijving.3 Ten onrechte. Mommsens politieke overtuiging was evenzeer 
vervlochten met contemporaine nationaal-liberale ideeën en opvattingen als zijn 
wetenschappelijke werk. Imperialistische en oriëntalistische opvattingen zijn evenzeer 
medebepalend voor zijn historiografische stellingnames als zijn streven naar een Duitse 
eenheidsstaat en een parlementaire regeringsvorm of zijn afkeer van de 
Noordamerikaanse slavernij. Om die reden is het van belang zowel de wetenschappelijke 
als de politieke aspecten van zijn werk in hun culturele, ideeënhistorische en 
maatschappelijke context te bestuderen. Dat was het doel van deze studie. Bovendien wil 
zij zodoende een bijdrage leveren aan het door Hans-Ulrich Wehler met recht zo node 
gemiste “ideologiekritisches Kollektivporträt” van de Borussische intellectuelen van de 
jaren 1850, ’60 en ’70.4 
 

                                                 
3 Wucher, Mommsen, hoofdstuk 8. 
4 Wehler, Gesellschaftsgeschichte III, 1350; boven hoofdstuk I, noot 13. 
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Zusammenfassung 
 
 
 
 
 
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Analyse der Römischen Geschichte Theodor 
Mommsens, für die er 1902 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Die ersten drei Bände 
erschienen in den Jahren 1854-56. Darin wird die Geschichte Roms und Italiens 
beschrieben von der Einwanderung der Indoeuropäer bis zur Gründung von Caesars 
Monarchie. Ein fünfter Band, in dem die römischen Provinzen der Kaiserzeit besprochen 
werden, erschien 1885. Der vierte Band, der die Geschichte der Stadt Rom und Italiens in 
der Kaiserzeit hätte enthalten sollen, einschliesslich der Kaiservitae, ist nie erschienen. 
 Mommsen schrieb seine Römische Geschichte, insbesondere die politische 
Geschichte Roms, in einer radikal modernen Terminologie. Dabei benutzte er viele 
Analogien zwischen der antiken Geschichte und der eigenen Zeit. Ausserdem urteilte er 
nachdrücklich über historische Personen und Situationen, wobei er auch wieder moderne 
Begriffe benutzte. Zentrale Ideen der national-liberalen Ideologie, von der er ein 
Anhänger und gelegentlich auch Wortführer war, durchdringen auf diese Weise seine 
historische Erzählung. Das Werk wird deshalb oft als ein politisches Pamflet betrachtet. 
Zu Unrecht. Denn die Römische Geschichte wurde auf Wunsch der Verleger Karl Reimer 
und Salomon Hirzel als Teil einer Serie von Werken geschrieben, die dazu dienen sollten, 
ein breites gebildetes Publikum mit den Resultaten der modernen, sich schnell 
entwickelnden Altertumswissenschaft bekannt zu machen. Der moderne Stil und die 
vielen Analogien mit historischen und modernen Situationen und Personen hatten, ebenso 
wie der inhärente politische Inhalt, primär die Funktion, den Lesern ein ‘realistisches’ 
Bild der römischen Vergangenheit zu vermittln. 
 Ausserdem bot Mommsen nur eine pauschale Rekonstruktion der römischen 
Geschichte, ohne auf die Quellenkritik und die Methodologie seiner Forschung, die 
seiner Darstellung zugrunde lag, einzugehen. Seine Erzählung hat er mit Hilfe mehrerer 
Grundgedanken strukturiert, die er teilweise aus den herrschenden politischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Auffassungen seiner Zeit, namentlich der national-
liberalen Ideologie, teilweise aber auch nachdrücklich aus der zeitgenössischen 
Altertumswissenschaft entlehnte. 
 Diese konzeptionellen Ausgangspunkte, mit denen Mommsen seine Erzählung 
strukturierte, stehen im Zentrum meiner Studie. Einerseits versuche ich die Römische 
Geschichte im Kontext der Entwicklung der verschiedenen altertumswissenschaftlichen 
Disziplinen zu analysieren, bei denen Mommsen selber beteiligt war – die historische 
Rechtswissenschaft, die Philologie und die Epigraphik. Dazu werden einige seiner 
wissenschaftlichen Werke – zunächst vor allem das Römische Staatsrecht, aber auch 
einige seiner epigraphisch-philologischen Studien – herangezogen. Andrerseits werden 
aber auch einige Beziehungen mit Mommsens liberaler Ideologie herausgearbeitet. Dazu 
benutze ich massgebende zeitgenössische national-liberale Publikationen – die von 
Gustav Freytag und Julian Schmidt herausgegebene allgemein-kulturelle und politische 
Zeitschrift Die Grenzboten, Gustav Freytags populairen Roman Soll und Haben (1855), 
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August Ludwig von Rochaus Grundsätze der Realpolitik (1853), so wie einige Werke 
gleichgesinnter Historiker wie Droysen, Sybel und Treitschke. 
 Nach der Einleitung folgt im zweiten Kapitel ein kurzer biographischer Abriss, 
der in eine Beschreibung von Mommsens politischen Standpunkten integriert ist, die 
ihrerseits mit dem liberalen Programm der Zeitschrift Die Grenzboten in Beziehung 
gesetzt wird. Dabei wird ein anonym publiziertes politisches Pamphlet herangezogen, das 
von Mommsen verfasst, ihm aber bisher nicht zugeschrieben wurde. Im dritten Kapitel 
folgt eine Analyse einiger der hervorstechenden Merkmale der Römischen Geschichte, in 
der ich meine Interpretation näher begründe und von landläufigen Ansichten über 
Mommsens Werk abgrenze. 
 Im vierten Kapitel bespreche ich anhand der geschichtstheoretischen 
Stellungnahmen Johann Gustav Droysens und Heinrich von Sybels einen zentralen 
Begriff des liberalen Denkstils im allgemeinen und der damit eng verbundenen 
Geschichtsschreibung im besonderen, nämlich den Begriff der Sittlichkeit. Mit dem 
Begriff der sittlichen Mächte wurden die gesellschaftlichen Elemente bezeichnet, die das 
menschliche Zusammenleben ermöglichten; Elemente, die zwar als überzeitlich gedacht 
waren, denen aber von jedem Volk und in jeder Zeit unterschiedlich Form gegeben 
wurde. Das waren primär die Nation und der (National-)Staat, und die Familie, die als 
das kleinste Element der sittlichen Welt betrachtet wurde. Zu gleicher Zeit verkörperte 
die Sittlichkeit ein ethisches Prinzip. Sittliches Handeln war für diese Liberalen ein 
Handeln im Dienste der Nation und des Staats, und ein Leben nach den allgemein 
gültigen Normen der bürgerlichen Gesellschaft. Innere Einheit und die Verteidigung 
gegen Bedrohungen von innen und aussen waren die wichtigsten sittlichen Forderungen 
in Beziehung zur Nation und zum Staat; die bürgerlichen Werte formten die sittliche 
Richtschnur im täglichen Leben. Diese sittlichen Regeln boten überdies scheinbar 
objektive Kriterien, mit deren Hilfe der Geschichtsschreiber glaubte über historische 
Personen und Situationen urteilen zu können. Ich versuche herauszustellen, dass dieser 
Begriff relevant ist für die Analyse von Mommsens Römischer Geschichte. In den 
anschliessenden Kapiteln werden dann weitere zentrale Themen der Römischen 
Geschichte besprochen, die immer auch mit dem Begriff der Sittlichkeit verbunden sind. 
 Im fünften Kapitel wird die Systematik des römischen Staatsrechts besprochen, 
wie Mommsen diese in den fünf (Teil-)Bänden seines Römischen Staatsrechts ab 1871 
präsentiert hat. Mommsen konstruierte in diesem Werk ein staatsrechtliches System, das 
der staatlichen Entwicklung Roms von der Königszeit bis in das dritte Jahrhundert n.C. 
hinein zugrunde hätte liegen können. Ausgangspunkt dieser Konstruktion war die 
begriffsjuristische Methodik, wie sie von den Vertretern der sogenannten Historischen 
Rechtsschule (F.K. von Savigny, C.F. Puchta, u.a.) für die Deutung des römischen 
Privatrechts entwickelt worden war. Meiner Meinung nach hat Mommsen diese 
Basisprinzipien seiner römisch-staatsrechtlichen Systematik bereits der Römischen 
Geschichte zugrunde gelegt, die er anderthalb Jahrzehnte vorher verfasst hatte. Um diese 
chronologisch nicht direkt einleuchtende These zu begründen, versuche ich zu zeigen, 
dass die wichtigsten Begriffe und Ausgangspunkte von Mommsens Systematik –
hauptsächlich der Begriff der Magistratur – schon in der älteren römisch-staatsrechtlichen 
und staatsaltertümlichen Literatur formuliert worden sind. Verschiedene Autoren, wie 
zum Beispiel B.G. Niebuhr, W.A. Becker, C.F. Puchta und vor allem Joseph Rubino, 
hatten die Bausteine dafür zusammengetragen. Rubinos Untersuchungen über römische 
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Verfassung und Geschichte (1839) entnahm  Mommsen nicht nur den methodologischen 
Ausgangspunkt, dass mit Hilfe der Institutionen und der staatsrechtlichen Überlieferung 
zuverlässige Kenntnisse vom frühen Rom möglich wären, sondern auch die Annahme, 
dass die Magistratur im Zentrum des römischen Staatsrechts gestanden hätte. Die These 
von der Kontinuität des römisch-staatsrechtlichen Systems von der Königszeit bis in das 
dritte Jahrhundert n.C. basiert auf dem Gedanken Niebuhrs und Puchtas, dass auch der 
rex und der princeps als Magistraten aufzufassen seien. 
 Die Strukturierung der Römischen Geschichte mit Hilfe der staatsrechtlichen 
Systematik führte zu einer Historisierung der römischen Geschichte. Denn nur auf der 
Grundlage eines staatsrechtlichen Systems, das in wichtigen Punkten fundamental von 
der konstitutionellen Entwicklung anderer Staaten abwich, konnte man Rom eine 
eigenständige nationale und politische Geschichte zuschreiben. Die Souveränität lag im 
antiken Rom nicht bei einem erblichen Monarchen, wie beim Grossteil der modernen 
europäischen Staaten, sondern bei der römischen Bürgerschaft. Die Funktionen des 
Senats waren nicht mit denen moderner Parlamente vergleichbar. Und es war vor allem 
die Magistratur, die Vertretung der Bürgerschaft gegenüber Göttern und Menschen, die 
mit ihrer Kombination von Exekutivgewalt und Gerichtsbarkeit grundlegend von allen 
modernen staatlichen Institutionen abwich. Damit verlor die römische Geschichte 
schliesslich auch die Vorbildrolle, die sie lange Zeit, und teilweise noch bis in das 
neunzehnte Jahrhundert hinein, hatte. 
 Trotz des römisch-begriffsmässigen Rahmens seiner Systematik hat Mommsen 
aber auch unvermeidlich anachronistische Elemente verarbeitet. So hat er das römische 
Staatswesen vom liberalen Ideal der Staatssouveränität her gedeutet. Und er hat die dank 
der staatsrechtlichen Systematik historisierte römische Geschichte dadurch wieder mit 
den modernen konstitutionellen Staaten in Beziehung gebracht, dass er beide staatlichen 
Systeme mit der in weiten Kreisen verbreiteten Vorstellung der orientalischen Despotie 
kontrastierte. 
 Das Thema des sechsten Kapitels ist Mommsens Interpretation der politischen 
Geschichte Roms. Ausgangspunkt ist hier die These, dass Mommsen in der Römischen 
Geschichte auch die römische Gesellschaft historisierte, und zwar dank der Erkenntnis, 
dass die römische Gesellschaft eine Sklavenhaltergesellschaft und Rom eine 
‘Konsumptionsstadt’ gewesen sei. Andrerseits aber bewertete Mommsen die römische 
Vergangenheit aus der Perspektive des frühliberalen Ideals der klassenlosen 
Bürgergemeinschaft und der für das liberale Denken des Nachmärz wichtigen 
Konzeption der Realpolitik. Aus diesem Grund gehe ich näher auf August Ludwig von 
Rochaus Grundsätze der Realpolitik (1853) ein, ein Buch, das zwar keine neuen 
politischen Prinzipien formulierte, aber als eine der maßgebenden Publikationen des 
Nationalliberalismus weitverbreitete liberale Gedanken paradigmatisch zum Ausdruck 
brachte. 
 Im siebenten Kapitel wird Mommsens Deutung der römischen Expansion in 
Italien behandelt. Mommsen gründete seine Beschreibung der ethnischen Situation des 
vorrömischen Italien auf der jüngst entwickelten vergleichenden Sprachwissenschaft. 
Ausgangspunkt war die Hypothese, dass die indoeuropäischen Sprachen aus einer 
Ursprache stammten, die sich im Laufe der Zeit immer weiter verzweigt hätte. Diese 
sprachliche Entwicklung wurde als Abspiegelung einer völkischen Entwicklung 
betrachtet. Diese philologische Auffassung formte die Grundlage für Mommsens neue 
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Rekonstruktion der ethnologischen Entwicklung und Zusammensetzung der frühesten 
Bevölkerung Italiens. Die sogenannten Italiker, das heisst die Latiner und die Oskisch-
Sabellischen Stämme, hätten ursprünglich mit den Griechen zusammen eine Nation 
geformt. Diese Stammverwandtschaft formte für Mommsen die Basis der griechisch-
römischen Kultur des späteren römischen Weltreichs. Nachdem sie sich von den 
Griechen abgespalen hätten, sollen die Italiker eine eigene Kulturnation gebildet haben, 
deren Charakter bis in die moderne italienische Nation weiterbestehe. Die ‘Dialekte’, die 
in den altitalischen Inschriften zu finden waren, wurden als die Ausdrucksformen der 
verschiedenen italischen ‘Stämme’ interpretiert. Schliesslich hätten diese ‘Stämme’ sich 
zu selbständigen ‘Nationen’ weiterentwickelt, von denen die Latiner und die Samniten 
die wichtigsten waren. Die Römer wurden in dieser Entwicklung nicht mehr als ein aus 
verschiedenen ethnischen Komponenten zusammengesetztes Volk gesehen, sondern als 
ein Teil der latinischen Nation. 
 Anschliessend gehe ich näher auf Mommsens Deutung der römischen Expansion 
in Italien als den Ursprung eines römisch-italischen Staates ein. Ich versuche hier 
glaubwürdig zu machen, dass Mommsen diese Geschichte nicht, wie so oft behauptet 
wird, als Vorbild für das zeitgenössische Deutschland geschrieben oder Rom als Vorbild 
für Preussen präsentiert hat. Zwar interpretierte Mommsen die Einigung Italiens durch 
Rom als die Entstehung eines Nationalstaats, aber der zugrundeliegende 
Einigungsprozess sei grundsätzlich von dem deutschen verschieden gewesen. Im 
Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts bestand ein Nationalbewusstsein, das auf 
einer gemeinsamen Abstammung und einer gemeinschaftlichen Sprache und Kultur 
beruhte. Im antiken Italien vor der Einigung durch Rom fehlte ein solches 
Nationalbewusstsein. Erst in der unter dem militärischen Druck Roms entstandenen 
national-italischen Bundesgenossenschaft hätte sich eine italische Nation entwickelt. Das 
römische Italien war für Mommsen eine ‘Staatsnation’, keine ‘Kulturnation’ wie 
Deutschland oder das antike Griechenland. 
 Die Entwicklung dieser italischen nationalen Einheit wurde von dem grossen 
Einfluss der hellenistischen Kultur auf Rom und Italien konterkariert. Die sich 
entwickelnde Nationalkultur des römischen Italiens verlor sich in der griechisch-
kosmopolitschen Zivilisation. Aus einer nationalen Perspektive beurteilte Mommsen 
diese Entwicklung sehr negativ. Andrerseits aber sah er in dieser kosmopolitischen 
Kultur die Basis der modernen europäischen Zivilisation, und er bewertete die Rettung 
der griechischen Kultur und die Erweiterung des griechisch-latinischen Kulturraums als 
eine der grossen Leistungen Roms.  
 Mit Hilfe dieser Zivilisationsaufgabe Roms rechtfertigte Mommsen auch die 
römische Expansion im griechischen Osten und im ‘barbarischen’ Westen. Das ist das 
Thema meines achten Kapitels. Die römische überseeische Expansion, und vor allem 
auch die Romanisierung des Westens, wurde von ihm mit Begriffen und Gedanken aus 
dem zeitgenössischen imperialistischen Diskurs gedeutet, der – in jedem Fall seit 1848 – 
zur Deutung der sogenannten Ostkolonisation und der Anwesenheit der Deutschen in 
Mittel- und Osteuropa üblich war. Aber auch der britische Imperialismus, wie zum 
Beispiel in Nord-Amerika und Irland, gab Liberalen wie Mommsen ein akzeptabeles 
Modell für eine positive Deutung der römischen Expansion. Die historiographische 
Konstruktion der Aufklärungshistorie, die die historische Entwicklung als eine 
aufsteigende Linie von auf einander folgenden gesellschaftlichen und kulturellen Stufen 
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auffasste, die ihren Höhepunkt in der Kultur und Wirtschaft des modernen Europas 
erreicht habe, bietet noch die Grundlinie für Mommsens Entwurf der Geschichte der 
römischen Expansion. Das Aufklärungsmodell wurde dazu benutzt, den europäischen 
Imperialismus mit einer Zivilisierungsmission zu verbinden und damit zu rechtfertigen. 
Mommsen urteilte mit einer vergleichbaren Argumentation positiv über den römischen 
Imperialismus. 
 Im neunten Kapitel bespreche ich dann den fünften Band der Römischen 
Geschichte (1885), der von den römischen Provinzen in der Kaiserzeit handelt. Mein 
Ausgangspunkt ist die These, dass dieser Band, im Gegensatz zu der landläufigen 
Meinung, trotz des unterschiedlichen Entwurfs inhaltlich eng mit den drei Jahrzehnte 
vorher erschienenen Bänden zusammenhängt. Die Verbreitung der griechisch-römischen 
Kultur, die eine zentrale Stellung in Mommsens Interpretation der römischen Expansion 
in den ersten drei Bänden einnimmt, ist auch für die Darstellung in diesem fünften Band 
von zentraler Bedeutung. 
 Die Grundlage der griechisch-römischen Zivilisation wurde laut Mommsen 
geformt durch die sich immer noch selbst verwaltenden städtischen Gemeinschaften. 
Mommsen betont auch hier wieder den Unterschied zwischen diesen autonomen 
Gemeinschaften und den despotischen Regierungen des Orients. Verbunden mit dieser 
bürgerlichen Freiheit war im Kaiserreich eine liberale Freihandelspolitik, wie diese auch 
schon im frühen Rom bestanden hätte – Rom war nach Mommsens Auffassung von 
Anfang an (aber nie ausschliesslich) eine Handelsstadt. Diese liberale Wirtschaftspolitik, 
gekennzeichnet durch eine grosse Zurückhaltung der kaiserlichen Regierung und 
basierend auf dem grossen wirtschaftlichen Raum des römischen Weltreichs, hätte eine 
ungekannte wirtschaftliche und materielle Blüte zu Folge gehabt. Aber wie auch in den 
früheren Bänden der Römischen Geschichte, beurteilte Mommsen diesen wirtschaftlichen 
und materiellen Wohlstand schliesslich ambivalent, weil dieser, wie schon in der späteren 
Republik, in der Kaiserzeit auch zu Unsittlichkeit geführt habe. Darüber hinaus sei er auf 
einer autokratischen Staatsordnung gegründet gewesen. Denn die wirtschaftliche 
Liberalisierung des Kaiserreichs sei nicht mit einem parlamentarisch-repräsentativen 
Regierungssystem verbunden gewesen. Und dies gehörte, wie die Freihandelspolitik, zu 
den liberalen Zielsetzungen, die im Zentrum von Mommsens politischem Denken 
standen und die er auch nach der sogenannten ‘inneren Reichsgründung’ (Ende der 
1870’er Jahre) immer noch anstrebte.  
 Im zehnten Kapitel schliesslich wird Mommsens Interpretation des antiken 
Judentums besprochen, sowohl die Repräsentation in den ersten drei Bänden der 
Römischen Geschichte als auch das ausführliche Kapitel über Judea und die Diaspora im 
fünften Band. Im dritten Band hat Mommsen den Juden eine besondere Rolle im 
kosmopolitischen Weltreich Caesars zugeschrieben. Diese Rolle beurteilte Mommsen 
positiv wegen der Bedeutung, die er der griechisch-latinischen Zivilisation dieses Reiches 
in der Entwicklung der modernen europäischen Kultur zuschrieb. Aber er formulierte 
seine Deutung des antiken Judentums mit Begriffen und Analogien, die antijüdischen 
Vorstellungen seiner Zeit entsprechen oder zumindest eng verwandt mit ihnen sind. 
 Das ist bemerkenswert, da Mommsen während des sogenannten ‘Berliner 
Antisemitismusstreits’ von 1879/80 nachdrücklich gegen die damalige antisemitische 
Agitation Stellung bezogen hat. Dabei geriet er mit dem Geschichtsschreiber und 
ehemaligen nationalliberalen Parteigenossen Heinrich von Treitschke in Konflikt. Beide 
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Publizisten standen auf dem Standpunkt, dass die Juden sich der deutschen Nation 
einverleiben sollten und beide betrachteten das orthodoxe Judentum als ein historisches 
Relikt, das während dieses Integrationsprozesses verschwinden sollte. Deshalb wird oft 
behauptet, dass die Auffassungen von Mommsen und Treitschke in diesem Konflikt nicht 
grundsätzlich verschieden gewesen seien. Ich versuche aber zu zeigen, dass Mommsen, 
im Gegensatz zu der landläufigen Meinung, prinzipiell von einem liberalen Standpunkt 
aus gegen Treitschkes Auffassung opponierte, die sich einem völkischen Nationalismus 
annäherte. Er trat für Toleranz gegen das Judentum an sich ein. Er beschuldigte 
Treitschke, den Antisemitismus im Bürgertum salonfähig gemacht zu haben. Im 
Unterschied dazu verteidigte er prinzipiell die Gleichberechtigung der deutschen Juden. 
Und ausserdem lehnte er Treitschkes historische Konstruktionen eines ewigen und 
unüberwindlichen Hasses der ‘okzidentalischen’ Europäer gegen die ‘orientalischen’ 
Juden ebensosehr ab, wie die einer unveränderlichen christlich-germanischen Nation. 
 Diese Kritik am Antisemitismus ist dann in Mommsens Deutung des antiken 
Judentums im fünften Band der Römischen Geschichte eingegangen. Hier beurteilte auch 
Mommsen die jüdische Orthodoxie negativ. Gleichermaßen negativ fiel auch sein Urteil 
über die Rolle aus, die die jüdische Priesterschaft gespielt hätte. Aber während Treitschke 
und die Antisemiten von der Annahme ausgingen, dass es eine ewige und 
unüberwindliche Abkehr der westlichen Völker gegen die Juden gebe, sah Mommsen in 
der hellenistischen Welt und in der frühen römischen Kaiserzeit einen Prozess der 
Assimilation und der wechselseitigen Beeinflussung. Dass diese Entwicklung 
abgebrochen wurde, sei die Folge der spezifisch juristischen Situation im römischen 
Reich gewesen: sowohl die Existenz eines kleinen aber mächtigen religiösen Staates in 
Jerusalem, der einen grossen Einfluss auf die Juden in der Diaspora hatte, als auch die 
juristische status aparte in den griechischen Städten des römischen Ostens, hätten dazu 
geführt, dass schliesslich eine Entfremdung entstanden sei. Diese habe sich zu einem 
starken wechelseitigen Hass entwickelt, der schliesslich im grossen Aufstand von 66 n.C. 
gemündet sei, der mit der Verwüstung des Jerusalemer Tempels endete. Die von 
Mommsen verabscheute Orthodoxie habe sich im Judentum verbreiten können; anti-
jüdische Gefühle hätten von da an die griechische und lateinische Literatur über die 
Juden beherrscht. 
 Der antike Antijudaismus wurde so, wie die politische Geschichte Roms, von 
Mommsen dadurch historisiert, dass er ihn aus der spezifischen Rechtssituation des 
römischen Reiches heraus erklärte. Zu gleicher Zeit bot diese Historisierung aber auch 
implizit eine Lektion für die Gegenwart. Nicht in dem Sinne, dass hier nachfolgbare 
Vorbilder zu finden seien und ebensowenig eine direkte Rechtfertigung der eigenen 
politischen Auffassungen, wie die Antisemiten sie durch die Konstruktion eines ewigen 
westlichen Abkehrs von den Juden aus der antiken Geschichte folgerten. Aber Mommsen 
betrachtete die von ihm prinzipiell verteidigte bürgerliche Gleichberechtigung, im 
gesellschaftlichen wie im staatsrechtlichen Sinne, als die Überwindung der Hürde, die 
den antiken Assimilationsprozess schliesslich verhindert habe. In der deutschen Nation 
als staatsbürgerliche Gemeinschaft sollten die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens 
eine gleichberechtige Stelle finden können. 
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