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IV   Sittlichkeit 
 
 
 
 
 
1 Inleiding 
 
De gedachte dat het mogelijk was verschillende historische periodes en constellaties 
zonder meer onder één begripsmatige noemer te vatten en van daaruit over het verleden 
te oordelen is een centraal uitgangspunt van de nationaal-liberale geschiedschrijving in 
het midden van de negentiende eeuw.1 Zij werd gevat in het begrip Sittlichkeit. Met dit 
begrip werd in de negentiende eeuw de overeenstemming aangegeven van het menselijke 
handelen met rationeel te onderbouwen en daarom universeel geldende normen, die door 
de mens vrijwillig en niet door dwang gevolgd werden.2  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 56 

fenomenen, zo diende de historicus de sittliche wetten af te leiden uit de bestudering van 
het menselijke handelen: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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