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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.


