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III De Römische Geschichte  
 
 
 
 
 
1 Inleiding: ontstaan en opzet van de Römische Geschichte  
 
De Römische Geschichte werd geschreven op verzoek van de uitgevers Salomon Hirzel 
en Karl Reimer als onderdeel van een reeks populariserende werken over de antieke 
wereld, niet bedoeld voor de vakgenoten maar voor gebildete lezers.1 Om die reden zag 
Mommsen af van een geleerd apparaat. Het ging hem er om, zoals hij in een brief aan 
Karl Benedikt Hase schreef, een realistisch beeld van het verleden te geven dat weliswaar 
gebaseerd was op wetenschappelijk onderzoek, maar dat niet door de steigers van dat 
onderzoek verhuld mocht worden:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De moderniserende terminologie maakt overigens deel uit van een veel breder 
scala van analogieën met andere historische periodes die bij de lezers een grote 
vertrouwdheid met historische literatuur veronderstellen. Zo deed het zogenaamde graf 
van Porsenna in Chiusi hem “lebhaft an die zwecklose und sonderbare Herrlichkeit der 
ägyptischen Pyramiden” denken, parafraseerde hij Demosthenes om de laat-republikeinse 
burgerij te karakteriseren, vergeleek hij de situatie van de piratenraids in de jaren 70 v.C. 
met de “Noormannentijd”, noemde hij Attalos van Pergamon “de Lorenzo de’ Medici 
van de Oudheid” en Antiochos IV Epiphanes een “karikatuur van Joseph II”.39 Deze 
veelvuldige vergelijkingen verlevigden de tekst en onderstreepten tegelijkertijd 
Mommsens oordelen over de betrokken personen en periodes, bijvoorbeeld wanneer 
                                                 
34 Brief van 26 november 1854; Wickert, Mommsen III, 628, nr. 53. 
35 Heuß, Mommsen, 87-88. 
36 Bijv. Georg von Siemens in een brief uit 1900: “Einer der großen Vorzüge Mommsens ist es, daß er die 
Geschichtsschreibung von dem lediglich sprachlich übersetzenden Oberlehrer-Standpunkt freigemacht und 
das Altertum begrifflich näher gebracht hat, indem er dasselbe in das Moderne übersetzte.” (geciteerd naar: 
Wucher, Mommsen, 42 noot 3). Vgl. ook de opmerking van Tycho Mommsen in een brief aan zijn broer, 
30 april 1856: Wickert, Mommsen III, 637 nr. 95. Vgl. voor Cicero bijv. de brief van Carl Ludwig aan 
Mommsen, 24 april 1856: Wickert, Mommsen III, 636, nr. 93.  
37 Zo stelde Peter in zijn voorwoord: “Die gegenwärtige Schrift ist hauptsächlich für den Kreis der 
Gymnasien bestimmt. Der Verf. hat bei seiner ersten Bekanntschaft mit dem Mommsenschen 
Geschichtswerke das Bedürfniss gefühlt, von den Gymnasien den nachtheiligen Einfluss abzuwehren, von 
dem sie nach seiner Meinung durch das genannte Werk bedroht sind… Unsere Schüler werden nur zu 
leicht durch die lebhafte, erregte Darstellung, durch die Neuheit der Urtheile und durch die glänzende 
Gelehrsamkeit fortgerissen, sie erfüllen sich mit Ansichten, die theils unhaltbar theils für sie geradezu 
verderblich sind und zu deren Prüfung es ihnen an allem Erforderlichen fehlt…” 
38 Rebenich, Mommsen, 105. 
39 Respectievelijk RG. I, 490; IV, 99; V, 47; II, 216 en III, 67. 



 45 

Cicero’s redevoeringen in negatieve zin afgezet worden tegen de vergelijkbaar geachte 
memoires van Beaumarchais (RG. V, 285). Maar deze vergelijkingen hadden vooral een 
illustratieve functie, dat wil zeggen dat zij ertoe dienden de moderne lezer te helpen zich 
een beeld te vormen van de beschreven gebeurtenissen en situaties uit de Romeinse 
geschiedenis door aan bestaande hem bekende voorstellingen van historische of 
eigentijdse fenomenen te refereren.40 Deze associatieve beeldvorming is duidelijk 
wanneer hij Karthago karakteriseert als “het Londen” en Seleukeia als “het Bagdad van 
de Oudheid”, wanneer hij in het Rome van de jaren 50 v.C. een “in ieder opzicht met het 
negentiende-eeuwse Parijs vergelijkbare stad” ziet en in de inwoners van het Egyptische 
Alexandrië evenveel enthousiasme voor rellen ontwaart als in de moderne Parijzenaren.41 
Londen wordt hier geassocieerd met het moderne financieel kapitalisme, Parijs met 
revolutionair straatgeweld, terwijl Bagdad staat voor de typisch ‘oriëntaalse’ stad. Een 
fraai voorbeeld van deze beeldvormende doelstelling vormt Mommsens karakteristiek 
van de sociaal-economische en demografische situatie in Italië in de late republiek; zijn 
zeer negatief getoonzette beschrijving rondde hij af met een vergelijkend beeld:  
 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

                                                                                                                                                 
Pompey’, 141) is een grandioze overtekening van de politieke invloed van de Römische Geschichte. Vgl. in 
dezelfde zin ook Hans van Lents minibiografietje van Mommsen in: Beliën en Van Setten ed., 
Geschiedschrijving, 408-9, aldaar blz. 409. 
47  RG. V, 142-143. 
48 Mommsen, ‘Schweiz’, 384-85. 
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5 Samenvatting 
 
Het initiatief voor het schrijven van de Römische Geschichte was uitgegaan van de 
uitgevers Karl Reimer en Salomon Hirzel. Het doel van het werk was de 
wetenschappelijke kennis van de zich snel ontwikkelende Altertumswissenschaft voor een 
breder gebildetes publiek toegankelijk te maken. Om dat doel te bereiken ging Mommsen 
niet in op de historische bronnen en de wetenschappelijke discussie, maar bood hij een 
afgeronde geschiedenis van Rome. De toegankelijkheid van die geschiedenis werd 
vergroot doordat hij antieke gebeurtenissen en situaties vaak aanduidde met moderne 
begrippen en doordat hij veelvuldig gebruik maakte van analogieën met andere 
historische perioden. De Römische Geschichte was zodoende geen politiek pamflet, 
bedoeld om een (liberaal) politiek programma in een historische kostumering aan de 
lezers op te dringen, maar een moderne synthese van de resultaten van het historische 
onderzoek.  

Dat neemt niet weg dat het werk in sterke mate door het liberale gedachtegoed 
van zijn auteur beïnvloed is. Dat kan gezien worden als het onvermijdelijke resultaat van 
de moderniserende stijl van de Römische Geschichte. Juist omdat Mommsen in zijn 
beschrijving van de Romeinse geschiedenis zo nadrukkelijk gebruik maakte van vooral 
de politieke begrippen van zijn eigen tijd moest zijn politieke stellingname wel 
nadrukkelijk in zijn werk doorklinken. Bovendien beoordeelde hij het zo 
gemoderniseerde verleden met dezelfde maatstaven als zijn eigen tijd. En omdat hij bij 
zijn politieke oordelen zeer nadrukkelijk stelling koos, deed hij dat ook in het geval van 
de Romeinse politiek. Ook hier identificeerde hij zich nadrukkelijk met één partij en 
oordeelde hij “met liefde en haat” over de Romeinse geschiedenis. 
 In zijn programmatische stellingnames over de geschiedschrijving zette 
Mommsen zich niet alleen af tegen de traditionele antiquarische en exemplarische 
vormen van de geschiedbeoefening, maar ook tegen een benadering van de Oude 
Geschiedenis die hierin slechts de wortels van de moderne naties zocht. Mommsen zag in 
de antieke geschiedenis een op zichzelf staande historische beschaving. Deze bood niet 
eenvoudigweg navolgbare exempla, maar op zijn best inzicht in de algemene 
wetmatigheden van het menselijke leven en de menselijke geschiedenis. Deze 
wetmatigheden zijn nauw verbonden met het concept van de Sittlichkeit dat een centrale 
plaats inneemt in het liberale denken van het midden van de negentiende eeuw en van de 
hierdoor geïnspireerde geschiedschrijving in het bijzonder. Dat is het thema van het 
volgende hoofdstuk. 




