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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. 




