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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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“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. 
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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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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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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. 




