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V Mommsens systeem van het Romeinse  
staatsrecht 

 
 
 
 
 
1 Inleiding 
 
In zijn Römisches Staatsrecht (1871-1888) heeft Mommsen voor Rome een 
staatsrechtelijk systeem geconstrueerd. ‘Constructie’ (en niet reconstructie) is hiervoor de 
geëigende term, omdat dit systeem weliswaar geordend is met behulp van antieke 
staatkundige begrippen, maar door de Romeinse wetgever of rechtsgeleerden zelf niet als 
zodanig geformuleerd of in ieder geval voorbereid was (in tegenstelling tot de 
civielrechtelijke literatuur en codificaties uit de late Oudheid).1 In zijn voorwoord bij 
band II/2 van het Staatsrecht (blz. vii) benadrukte Mommsen zelf dat het doel van zijn 
staatsrechtelijke systeem was het “Wesen” van de Romeinse staatskunde “für unsere 
heutige Anschauung verständlich zu machen.” De systematiek was weliswaar modern, 
maar zij diende desondanks een afspiegeling te vormen van ‘het wezen’ van de 
historische realiteit; de geschiedschrijver en jurist kon zo de systematiek achter de 
historische verschijnselen zichtbaar en voor de moderne lezer begrijpbaar maken. Door 
uit te gaan van de begrippen die uit de antieke bronnen zelf stammen had de onderzoeker 
de garantie dat zijn systematiek de historische werkelijkheid correct en daarmee op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier representeerde. En Mommsen ging in het 
voorwoord van band III/2  nog een stap verder door te suggereren: “die Gruppirung des 
Stoffes […] liegt mit zwingender Nothwendigkeit in dem Wesen des römischen Staats 
und jeder rationellen Darstellung desselben zu Grunde…” (blz. v) Hoewel hij zich dus 
bewust was een systeem te construeren, poogde hij tegelijkertijd de relatie tussen de 
historische realiteit en zijn historische representatie van die realiteit in de vorm van een 
staatsrechtelijke systematiek als een ‘mimetische’ te formuleren.  

Methodologisch sloot Mommsen aan bij de dogmatiek van het privaatrecht en de 
Begriffsjurisprudenz in de traditie van de Historische Rechtsschule van Savigny en 
Puchta.2 De hieraan ten grondslag liggende “historische Methode” werd door Mommsen 

                                                 
1 Mommsen wees er in dit verband zelf nadrukkelijk op dat het begrip ‘staatsrecht’ bij de Romeinse juristen 
onbekend was: StR. I, 3 e.v. Toch spreekt hij af en toe van “das römische Staatsrecht”, bijv. StR. II/1, 93, 
waarbij hij verwijst naar Cicero’s  De Republica en Livius’ geschiedschrijving. Overigens rekende 
Mommsen, die in de regel zeer negatief over Cicero oordeelde, diens politiek-filosofische dialogen tot 
“diejenigen Arbeiten, in denen die Vorzüge des Verfassers am meisten und seine Mängel am wenigsten 
hervortreten.” (RG. V, 287). 
2 Mommsen geeft zelf in het voorwoord van de eerste band van het Staatsrecht aan dat hij hierin deze 
privaatrechtelijke methodologie volgde (blz. viii-ix): “Wie in der Behandlung des Privatrechts der 
rationelle Fortschritt sich darin darstellt, dass neben und vor den einzelnen Rechtsverhältnissen die 
Grundbegriffe systematische Darstellung gefunden haben, so wird auch das Staatsrecht sich erst dann 
einigermassen ebenbürtig neben das […] Privatrecht stellen dürfen, wenn, wie dort der Begriff der 
Obligation als primärer steht über Kauf und Miethe, so hier Consulat und Dictatur erwogen werden als 
Modificationen des Grundbegriffs der Magistratur.” Vgl. Bleicken, ‘Lex Publica’, 16 e.v.; Heuß, 
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geprezen, “welche jenen Sinn für die Individualität einer jeden Rechtsinstitution und für 
ihre entsprechende Anwendung wieder geweckt hat…” (GS. III, 586) Ook Savigny ging 
uit van de objectief-idealistische vooronderstelling dat aan de individuele rechtsbegrippen 
en –regels een interne samenhang ten grondslag lag, terwijl hij tegelijkertijd in de 
ontdekking en systematische beschrijving van deze samenhang de mogelijkheid van een 
wetenschappelijk inzicht in het recht zag.3 De systematiek in het recht werd ‘gevonden’ 
door de rechtsinstituten in hun ontwikkeling te beschrijven en in hun samenhang 
begripsmatig te analyseren. De rechtseenheid werd aangeduid met het begrip 
‘organisme’, waarmee gesuggereerd werd dat er sprake was van een natuurlijke, gegeven 
samenhang tussen de verschillende rechtsregels en wetten, een eenheid waarvan zowel de 
individuele elementen als hun samenhang slechts ‘ontdekt’ hoefden te worden in de 
empirische werkelijkheid en ‘mimetisch’ samengebracht konden worden in een 
rechtswetenschappelijke systematiek.4 Tegelijkertijd werd met het begrip ‘organisme’ 
aangeduid dat een rechtssysteem het product was (of in ieder geval zou moeten zijn) van 
een geleidelijke, “organische” ontwikkeling in een volk en niet van bovenaf door een 
wetgever kon (of mocht) worden opgelegd.5 

Het is typerend voor Mommsens worteling in de traditie van de Historische 
Rechtsschule, dat hij het Romeinse staatsrechtelijke systeem interpreteerde als het 
‘organisch’ ontwikkelde rechtssysteem van het Romeinse volk: “Diese Verfassung ist 
weder gemacht noch erborgt, sondern erwachsen in und mit dem römischen Volke.” (RG. 
I, 95). Recht en rechtsordeningen werden in de Historische Rechtsschule opgevat als de 
producten van de vroege volksgeschiedenis en als een uitdrukking van de ‘volksziel’; het 
was, in de woorden van Savigny, “der in allen Einzelnen gemeinschaftlich lebende und 
wirkende Volksgeist, der das positive Recht erzeugt…” (System I, 14). Zodoende was 
hun ontstaan, door het gebrek aan bronnen, niet historisch beschrijf-, maar alleen 
systematisch analyseerbaar: “Denn der rechtschaffende Geist gehört überall einer 
früheren productiven Epoche an; uns bleibt nur das Erkennen und das Reproduciren.”6  

Ernst-Wolfgang Böckenförde heeft erop gewezen dat de door Savigny 
ontwikkelde opvatting van de historiciteit van het (privaat)recht in feite een sterk 

                                                                                                                                                 
Mommsen, 43 e.v.; idem, ‘Niebuhr und Mommsen’, 11 e.v.; Thomas, Mommsen, 15 e.v.; Kunkel, 
‘Mommsen als Jurist’; hiertegenover staat de mening dat StR. vooral in de traditie van de antiquitates 
gezien moet worden, bijv. Arnaldo Momigliano in Gnomon 30 (1958) 3. Vgl. voor Mommsens contacten 
met Savigny, “unser verehrter Altvater und unsrer jetzigen Wissenschaft Begründer”: Stahlmann, ‘Savigny 
und Mommsen’; citaat uit brief Mommsen aan Savigny, aldaar blz. 483 (maart 1856). 
3 Vgl. bijv. zijn ‘Vorrede’, in: System I, blz. xxxvi-vii: “Ich setze das Wesen der systematischen Methode in 
die Erkenntniß und Darstellung des inneren Zusammenhangs oder der Verwandtschaft, wodurch die 
einzelnen Rechtsbegriffe und Rechtsregeln zu einer großen Einheit verbunden werden. Solche 
Verwandtschaften nun sind erstlich oft verborgen, und ihre Entdeckung wird dann unsre Einsicht 
bereichern. Sie sind ferner sehr mannichfaltig, und je mehr es uns gelingt, bey einem Rechtsinstitut dessen 
Verwandtschaften nach verschiedenen Seiten hin zu entdecken und zu verfolgen, desto vollständiger wird 
unsre Einsicht werden.”  
4 Rückert, Savigny, 342 e.v. heeft terecht gewezen op het ontbreken van concrete criteria in Savigny’s 
theorievorming om te bepalen wat nu eigenlijk als ‘organisch’ aangeduid kon worden. De eenheid van het 
recht werd apriori aangenomen. 
5 Vgl. voor de organische metaforiek die Savigny in dit verband gebruikte: Coing, ‘Bemerkungen’, 148-
153. 
6 Theodor Mommsen, ‘Die Aufgabe der historischen Rechtswissenschaft’ (1848), GS. III, 580-91, aldaar 
585.  
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ahistorisch karakter draagt.7 De geschiedenis werd niet als een zich in de tijd 
ontwikkelend  historisch proces opgevat, maar als de zelf in feite ahistorische ruimte 
waarbinnen autonome ‘organismes’ (zoals volken en naties) zich konden ontwikkelen. 
De ontwikkeling van het recht werd zodoende weliswaar verbonden met de ontwikkeling 
van het volk, maar dat volk werd opgevat als een tijdloze constante en de vermeende 
band van recht en volk werd niet gehistoriseerd; het recht werd geacht zich ‘organisch’ 
uit zich zelf te ontwikkelen, onafhankelijk van concrete maatschappelijke factoren. Het 
volk als ‘organisme’ vormde niet alleen een van nature gegeven eenheid, maar vertoonde 
ook een individuele ontwikkeling als eenheid – een ontwikkeling die vooral in de taal en 
het recht van een volk tot uitdrukking kwam. En zoals de ontwikkeling van een plant of 
dier van nature – en zodoende ‘organisch’ – gegeven was, zo werd ook de historische 
ontwikkeling van volksorganismes opgevat als de uitdrukking van een “Gesetz innerer 
Nothwendigkeit”8 en niet als het product van concrete historische gebeurtenissen of 
constellaties. Deze ‘organische’ ontwikkeling werd gepostuleerd en in de metaforiek van 
de levensstadia – die nauw aansloot bij de metaforiek van het volk of het recht als levend 
‘organisme’ – schijnbaar geconcretiseerd.9 Daarbij werd ieder levensstadium van het 
organisme gekarakteriseerd door zijn specifieke uitingsvormen, zoals taal, recht, religie 
en zeden, kortom zijn specifieke cultuur.10  

In het denken van de Historische Rechtsschule versterkte dit de tendens tot 
systematisering die van begin af aan aanwezig was. De basis daarvoor werd gevormd 
door een specifieke opvatting van de rechtshistorische ontwikkeling. Deze verliep van 
een onbewust gewoonterecht via de schriftelijke codificatie van dat gewoonterecht naar 
de rechtswetenschap. In een gevorderd stadium van de culturele ontwikkeling werden de 
juristen zodoende de “representanten” van het volk:  
 
“Die Summe dieser Ansicht also ist, daß alles Recht auf die Weise entsteht, welche der 
herrschende, nicht ganz passende, Sprachgebrauch als Gewohnheitsrecht bezeichnet, d.h. daß es 
erst durch Sitte und Volksglaube, dann durch Jurisprudenz erzeugt wird, überall also durch 
innere, stillwirkende Kräfte, nicht durch die Willkühr eines Gesetzgebers.”11  
 
Typerend voor het historisch-metafysische karakter van Savigny’s rechtsdenken is 
enerzijds het belang dat hij aan de rechtstraditie hechtte, terwijl hij anderzijds het 
wetenschappelijke bewustwordingsproces van de aanwezigheid van die traditie in de 
rechtswetenschap benadrukte. De geleerden hadden hier een centrale maatschappelijke 
rol te vervullen – Savigny had het in dit verband over het “heilige ambt” van de 
geschiedenis.12 Zij dienden dat deel van de traditie “was noch Leben hat” te scheiden van 
dat, “was schon abgestorben ist, und nur noch der Geschichte angehört.”13 Zijn hele 

                                                 
7 Böckenförde, ‘Die Historische Rechsschule’. 
8 Savigny, Vom Beruf , 78. 
9 Bijv. Savigny, System I, 17-18. 
10 Vgl. Jhering, Geist des römischen Rechts I, 74 e.v., die voor de rechtsgeschiedenis streefde naar “eine 
zusammenhängende Theorie der Altersstufen des Rechts”, waarbij deze “Altersstufen” opgevat moesten 
worden als “Culturstufen”. 
11 Savigny, Vom Beruf, 79; “representanten”: ibid. 78. 
12 Vom Beruf, 140; vgl. ook de bijbelse gelijkenis ibid. 150. 
13 Vom Beruf, 140; een vergelijkbare duiding bij Rückert, Savigny, 333-34 en voor een verdere inbedding in 
het contemporaine geschiedfilosofische gedachtegoed: ibid. 335 e.v. 
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streven als romanist was erop gericht díe elementen van het Romeins recht die in de 
rechtspraktijk nog geldigheid hadden in een systematische samenhang te brengen en 
zodoende als de basis voor de verdere rechtsontwikkeling in Duitsland te presenteren 
naast het Germaanse recht en recente modificaties van deze beide rechtssystemen. Zijn 
Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter was er in dit verband op gericht aan te 
tonen, dat de invoering van het Romeinse recht in de zestiende eeuw in de Duitse staten 
geen inventie was, maar dat dit recht kon bogen op een continue ontwikkeling en traditie 
in de Duitse staten.  

Het specifiek wetenschappelijke element van de Historische Rechtsschule kwam 
tot uitdrukking in de systematiek van het recht. De juristen werden geacht niet alleen de 
“Mannigfaltigkeit” van het recht te beschrijven, maar ook en vooral de achterliggende 
eenheid systematisch te analyseren. De methode vormde hier de uitdrukking van de 
metafysische vooronderstellingen. Typerend is in dit verband dat Savigny de wetenschap 
van het Romeins recht in 1814 vergeleek met de wiskunde.14 Daarmee doelde hij niet op 
een concrete methodologie naar analogie van de mathematische of geometrische, maar 
poogde hij aan te geven dat de systematiek van de Romeinse juristen een zekerheid bood 
die vergelijkbaar was met die van de wiskunde.15 Het verst ging in dit opzicht 
waarschijnlijk Puchta’s leerling Rudolph Jhering, die zijn Geist des römischen Rechts 
opvatte als een bijdrage aan een “allgemeine Naturlehre des Rechts”.16  

Deze quasi-natuurwetenschappelijke benadering van het recht is door 
Böckenförde opgevat als de uitdrukking van een wezenlijk ahistorische tendens in het 
juridische denken van de Historische Rechtsschule die uiteindelijk leidde tot een breuk 
met het verleden.17 Deze constatering is niet volledig terecht. Savigny streefde er immers 
naar díe elementen van het Romeins recht in zijn systematiek te integreren die nog een 
actuele juridische betekenis hadden; dit “hedendaagse” Romeinse recht zou (mede) de 
basis moeten vormen van de verdere Duitse rechtsontwikkeling, waarbij voor hem niet de 
“materiële” inhoud, maar de systematische methodologie van de Romeinse juristen 
voorbeeldig en navolgbaar was. De systematiek maakte voor hem zodoende deel uit van 
de wetenschappelijke benadering van een ‘natuurlijke’ historische rechtsontwikkeling die 
verankerd was in een absoluut opgevat universeel rechtsbegrip. Privaat- en publiek recht 
maakten deel uit van deze ‘organische’ samenhang en waren zodoende weliswaar van 
elkaar te scheiden, maar deze scheiding werd weer in deze hogere eenheid opgeheven.18  

Anders ligt het met Mommsens Römisches Staatsrecht. Hier ging het niet om een 
gesystematiseerde momentopname van een rechtsstelsel dat nog altijd in ontwikkeling 
was en zodoende actualiteit bezat, maar om een specifiek historisch verschijnsel. Het 
door Mommsen ontwikkelde Romeins-staatsrechtelijke systeem had zodoende ook een 
volledig andere betekenis in zijn historische opvattingen dan de ontwikkeling van het 

                                                 
14 Vom Beruf, 84-85; vgl. ibid. 88 waar hij de voorbeeldige methodologie van de Romeinse rechtsgeleerden 
in het kader van zijn organologische rechtsopvatting karakteriseert: “Die Begriffe und Sätze ihrer 
Wissenschaft erscheinen ihnen nicht wie durch ihre Willkühr hervorgebracht, es sind wirkliche Wesen, 
deren Daseyn und deren Genealogie ihnen durch langen vertrauten Umgang bekannt geworden ist. Darum 
eben hat ihr ganzes Verfahren eine Sicherheit, wie sie sich sonst außer der Mathematik nicht findet, und 
man kann ohne Uebertreibung sagen, daß sie mit ihren Begriffen rechnen.” 
15 Rückert, Savigny, 374-75. 
16 Jhering, Geist des römischen Rechts I, 9. 
17 Böckenförde, ‘Historische Rechtsschule’, m.n. 26-27. 
18 Rückert, Savigny, 359-60. 
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Romeinse privaatrecht had in het historische denken van Savigny zoals dat tot 
uitdrukking kwam in zijn Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. De 
maatschappelijke basis van de Romeinse geschiedenis had concreet vorm gekregen in het 
Romeinse vermogensrecht, dat de kern vormde van het door de Historische Rechtsschule 
bestudeerde en in de Europese rechtstraditie zo belangrijke vermogensrecht. In 
tegenstelling tot het staatsrecht en zelfs het familierecht had dit Romeinse 
vermogensrecht universele geldigheid, zoals Mommsen stelde in een rede die hij in 1852 
in Zürich hield; het was algemeen geldig voor alle economisch ontwikkelde 
samenlevingen: 
 

“Nur ein Theil, freilich ein ungemein ausgedehnter und wichtiger, ist in der That noch 
Gegenstand des akademischen Studiums: das römische Vermögensrecht. Diese Auswahl 
ist nicht zufällig. Die Verfassungen und die Kirchen sind wandelbar nach den Zeiten und 
den Nationen; über Verbrechen und Strafen denkt jedes Jahrhundert anders; die 
prozessualischen Satzungen hängen wesentlich ab von der politischen Stellung der 
Staatsgewalten und sind grossentheils willkürliche leicht veränderliche Bestimmungen; 
selbst die Familie gestaltet sich verschieden im Lauf der Geschichte und eine weite Kluft 
trennt die römische auf das Princip des Eigenthums gegründete Gewalt des 
Familienhauptes von der milderen und leicht lösbaren Pflegherrschaft des deutschen 
Hausvaters. Das Vermögensrecht dagegen ist bei weitem weniger abhängig von Zeiten 
und Nationen als von dem Grade der Cultur; die beiden grossen Grundbegriffe, in deren 
Analyse dasselbe besteht, das Recht über eine Sache und das Recht auf eine Sache, 
Eigenthum und Obligation sind bei aller Mannigfaltigkeit der Formen ihrem Wesen nach 
nothwendig dieselben und lassen nur eine principielle Auffassung zu.”19 

 
De op deze overwegingen gebaseerde these die in de volgende analyse centraal zal staan 
is dat Mommsen in het Römisches Staatsrecht de Romeinse constitutie weliswaar 
(conform Böckenfördes conclusies) uit het historische proces tilde en op een in wezen 
ahistorische manier isoleerde, maar dat dit systeem er tegelijkertijd toe diende de 
politiek-constitutionele geschiedenis van Rome af te grenzen van de moderne 
ontwikkeling en zodoende op een specifiek historische basis te stellen.20 
 

                                                 
19 ‘Die Bedeutung des römischen Rechts’, GS. II, 591-600, aldaar blz. 593. 
20 Vgl. daartoe ook Mommsens opmerkingen in de rectoraatsrede van 1874: RA. 13, waar hij wijst op het 
belang van de bestudering van het publiek recht voor de geschiedschrijver, omdat “diese Verfassung und 
ihre Wandelungen eben die Geschichte selber sind”, en daaraan de methodologische eis knoopt dat ook de 
historicus “die Verfassung in ihrer Gesamtheit als ein mehr oder minder bleibendes System studieren 
[muß].” 
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2 Römisches Staatsrecht en Römische Geschichte 
 
De basisgedachte van dit staatsrechtelijke systeem is dat dit systeem de kern, het ‘wezen’ 
van de Romeinse staat representeert. Deze gedachte vormt één van de uitgangspunten van 
de Römische Geschichte. Dat stelt Mommsen zelf ook expliciet in het hoofdstuk over de 
oorspronkelijke constitutie van Rome: “Diese Verfassung”, zo besluit hij dit hoofdstuk, 
“ist es, die die Grundgedanken des römischen Staats für alle Zeiten tatsächlich festgestellt 
hat; denn trotz der wandelnden Formen steht es fest, solange es eine römische Gemeinde 
gibt, daß der Beamte unbedingt befiehlt, daß der Rat der Alten die höchste Autorität im 
Staate ist und daß jede Ausnahmebestimmung der Sanktionierung des Souveräns bedarf, 
das heißt der Volksgemeinde.” (RG. I, 96) Deze “Grundgedanken” bleven  in Mommsens 
visie behouden tot in het door Augustus gevestigde principaat. Niet de overgang van 
republiek naar keizertijd vormde voor Mommsen het eindpunt van deze staatkundige 
geschiedenis, maar de tijdelijke ondergang van de staatsmacht in de loop van de derde 
eeuw die gevolgd werd door de volledig nieuwe en niet meer met de categorieën van het 
Romeinse staatsrecht te analyseren absolute monarchie van Diocletianus en Constantijn. 
De verschillende ‘staatsvormen’ die Rome tot die tijd had gekend moesten zodoende 
opgevat worden als variaties op dezelfde ‘basisgedachte’, als verschillende ‘vormen’ die 
de Romeinse staat in de loop van zijn geschiedenis had aangenomen. Het staatsrechtelijke 
systeem zelf werd door Mommsen echter van de historische context geïsoleerd en als het 
ware uit de historische ontwikkeling getild.  

Deze samenhang van de Römische Geschichte met de systematiek van het 
Staatsrecht wordt in de literatuur over Mommsen meestal onvoldoende onderkend. 21 
Daarvoor zijn twee redenen aan te geven. In de eerste plaats is er de grote tijdsspanne 
tussen het verschijnen van de Römische Geschichte in het midden van de jaren 1850, een 
werk dat tot op zekere hoogte nog gezien kan worden als een jeugdwerk en als 
broodarbeid, en de publicatie van de eerste band van het Staatsrecht in 1871. In de 
tweede plaats verschillen beide werken sterk van karakter. De Römische Geschichte is 
narratief van karakter en wordt voornamelijk nog gezien als een literair of politiek werk, 
niet als een nog actuele bijdrage aan het historisch onderzoek.22 Het Staatsrecht 
daarentegen is nog steeds één van de meest volledige en systematische naslagwerken op 
het terrein van het Romeinse staatsrecht.23 Moderne auteurs, die inhoudelijk vaak sterk 
van Mommsens interpretaties op dit terrein afwijken, vinden in zijn Staatsrecht nog altijd 
een belangrijk hulpmiddel.  

                                                 
21 Bleicken, ‘Lex Publica’, 32 n. 36 meent bijv.: “Totalität des Imperiums und Souveränität spielen als 
überzeitliche Rahmenbegriffe schon in der ‘Römischen Geschichte’ Mommsens eine Rolle, ohne dort 
natürlich [!] eine systematische Funktion zu haben.” Kunkel, ‘Mommsen als Jurist’, 370: “Die beiden 
Seelen in Mommsens Brust, der Jurist und der Historiker, lebten damals [jaren 1850, toen Mommsen de 
Römische Geschichte schreef] sozusagen in getrennten Bereichen.” De Römische Geschichte en het 
Römisches Staatsrecht worden dan ook in de regel apart besproken. Hermann Klenner, ‘Der Jurist’, 218 
heeft daarentegen met recht op de samenhang van “Verfassungsgeschichte und Verfassungsrecht als zwei 
Seiten einer Medaille” in Mommsens werk gewezen. Hölkeskamp, ‘Zwischen “System” und 
“Geschichte”’, wijst terecht op het in StR. sterk aanwezige historische element. 
22 Vgl. echter het afgewogen oordeel bij Christ, ‘Theodor Mommsen und die Römische Geschichte’, m.n. 
62-63. 
23 Receptie: Rebenich, Mommsen, 114 e.v. 
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Het werk geldt als één van de hoogtepunten in het oeuvre van deze prominente 
onderzoeker en founding father van de moderne Altertumswissenschaft, niet in de laatste 
plaats omdat het een degelijke bronnenkritische basis heeft. De filoloog Jacob Bernays, 
met wie Mommsen bevriend was, heeft er in een invloedrijk artikel nadrukkelijk op 
gewezen dat Mommsen het Römisches Staatsrecht direct vanuit de bronnen geschreven 
had. Het hierin ontworpen staatsrechtelijke systeem was dus dat van de Romeinen zelf.24 
Weliswaar wees hij op Carolus Sigonius en Louis de Beaufort, op Heyne en Niebuhr als 
voorlopers, maar hij benadrukte het vernieuwende karakter van Mommsens werk.25  

Die opvatting is misleidend en wel om twee redenen. In de eerste plaats heeft 
Mommsen veel van zijn opvattingen en materiaal ontleend aan voorgangers als Wilhelm 
Adolph Becker en Joseph Rubino, die door Bernays genegeerd worden.26 Overigens heeft 
Mommsen zelf nooit een geheim gemaakt van zijn schatplichtigheid aan met name 
Rubino en Becker.27 Het is echter nodig op deze geleerden te wijzen, omdat het feit dat 
Mommsen centrale ideeën van voorgangers overnam, het begrijpelijk maakt dat de 
hoofdlijnen van het Römisches Staatsrecht reeds in de eerste band van de Römische 
Geschichte terug te vinden zijn, waar zij een belangrijke structurerende functie hebben. In 
de tweede plaats is de interne structuur van het Staatsrecht weliswaar gebaseerd op 
Romeinse begrippen, maar aan deze systematiek liggen uiteindelijk twee nauw met elkaar 
verwante negentiende-eeuwse staatsrechtelijke begrippen ten grondslag: 
staatssouvereiniteit en vertegenwoordiging.  
 

                                                 
24 Bernays, ‘Behandlung’. Vgl. ook Freytag, ‘Mommsen’, 94: “von der ersten bis zur letzten Seite eigene 
Forschung…” en ibid. 98: “Was aber hier geboten wird, ist durchweg neue Untersuchung.” Vgl. bijv. ook 
Christ, Von Gibbon, 106. 
25 Vgl. bijv. Bernays, ‘Behandlung’, 266-67: “In den Anmerkungen werden die Beweisstellen aus der 
originalen lateinischen und griechischen Litteratur unverkürzt mitgetheilt und dabei ohne viel Aufwand an 
Worten die neueste handschriftliche Forschung und die nützlichen Conjecturen mit dem sichern Tact eines 
vielerfahrnen Meisters benutzt; es ist so eine staatsrechtliche Quellensammlung entstanden, die in solcher 
Reichlichkeit und Reinheit sonst nirgends zu finden ist. Hingegen ist darauf verzichtet, das Atomengestöber 
der neuern Dissertationen, Programme, Artikel und wie die gelehrten Nothschriftchen sonst heissen, mit 
bibliographischer Peinlichkeit zu verzeichnen; jeder Einsichtige wird sich überzeugen, dass das Auswerfen 
dieses Ballastes keinen Schaden verursacht hat, und wird es Mommsen danken, dass er sich und seine 
Leser auf so einfache und energische Weise von einer Behinderung befreit, durch welche eine fruchtbare 
gelehrte Thätigkeit in Deutschland von Jahr zu Jahr mehr erschwert und der Kreis der Theilnehmenden in 
immer bedenklicherer Weise verengert wird.” 
26 Bernays, ‘Behandlung’, 267 ziet in het StR. de “nun wohl auf längere Zeit vorhaltenden Abschluss der 
Forschung über römisches Staatswesen, welche in Deutschland vor sechzig Jahren mit Niebuhr begann.” 
Maar geen enkele onderzoeker wordt hier met name genoemd, in tegenstelling tot zijn bespreking van de 
staatsrechtelijke traditie vóór Niebuhr.  
27 Mommsens Römisches Staatsrecht was bedoeld als een gemoderniseerde versie van het deel 
Staatsalterthümer van Beckers Handbuch der römischen Alterthümer. Hij was hiervoor gevraagd door 
Joachim Marquardt, die na Beckers overlijden de derde band van diens Staatsalterthümer (over de 
keizertijd) had voltooid en in de nieuwe opzet het Verwaltungrecht op zich nam. Vgl. StR. I, ‘Vorwort zur 
ersten Auflage’, blz. vii-viii en ‘Vorwort zur zweiten Auflage’, blz. xiii; Giovannini, ‘Magistratur und 
Volk’, 413. Vgl. verder onder hoofdstuk V,3. 
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Het principe van de staatssouvereiniteit 
 
De staat, opgevat als sittliche Macht, vormde de kern van Mommsens visie op het 
verleden. In zijn uitwerking van deze visie in de Römische Geschichte ging Mommsen uit 
van het principe van de staatssouvereiniteit.28 ‘Staatssouvereiniteit’ is een juridisch 
concept dat in het midden van de negentiende eeuw in het Duitse staatkundige denken 
een belangrijke rol speelde.29 Het vormde het liberale antwoord op het principe van de 
vorstensouvereiniteit, dat de staatsmacht uitsluitend in handen van de vorsten legde. Deze 
absolutistische staatstheorie, die teruggaat op Jean Bodin en Thomas Hobbes30, werd in 
Duitsland in de eerste helft van de negentiende eeuw ondergraven, omdat verschillende 
Duitse staten nu een constitutie kregen die naast de vorst de volksvertegenwoordiging een 
belangrijke rol toekende, in ieder geval op het gebied van de wetgeving.31 De Duitse 
Bond beloofde in de Bundesakte van 1815 de instelling van constituties in de Duitse 
staten.32 En nog artikel 56 van de Wiener Schlußakte van 1820 garandeerde, in een veel 
sterker antiliberaal klimaat, de bestaande landständischen Verfassungen. Tegelijkertijd 
echter formuleerde artikel 57 op instigatie van de Oostenrijkse staatskanselier Metternich 
nadrukkelijk het principe van de vorstensouvereiniteit:  
 

“Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen Fürsten 
besteht, so muß dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge die gesammte Staats-
Gewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der Souverain kann durch 
eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die 
Mitwirkung der Stände gebunden werden.”33  

 
In de liberale staatsrechtsleer werd nu gepoogd vorst en volk onder één noemer te 
brengen die enerzijds rekening hield met de concreet bestaande macht van de vorsten, 
maar deze macht anderzijds als een wettelijk beperkte macht beschouwde. De staat werd 
daarom opgevat als een op zichzelf staande, volledig onafhankelijke en absolute 
grootheid. Die gedachte was op zichzelf niet nieuw, maar staat in de traditie van het 
continentaal absolutisme. De identificatie van die staat met de monarch – het l’état c’est 
moi – werd echter verworpen en de vorst werd nu opgevat als onderworpen aan de 
bestaande rechtsregels en moest zijn wetgevende macht in ieder geval op bepaalde punten 
delen met een volksvertegenwoordiging.  

Als pionierswerk geldt in de regel Eduard Albrechts recensie van Maurenbrechers 
Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts uit 1837.34 Albrecht vatte de staat op 

                                                 
28 Anders: McGlew, ‘Revolution and freedom’, 438; over het hoofd gezien door Bleicken, die in ‘Lex 
Publica’, 28 e.v. en 42 ingaat op Mommsens gebruik van het souvereiniteitsbegrip, en Hölkeskamp, 
‘Zwischen “System” und “Geschichte”’, 107; correct: Thomas, Mommsen, 45-47. 
29 Boldt, s.v. ‘Staat und Souveränität’, GG. VI, 143 en v.a. idem, Deutsche Staatslehre, 60 en 74 e.v.; 
Huber, Verfassungsgeschichte II, 376-77. 
30 Boldt, s.v. ‘Staat und Souveränität’, GG. VI, 107 e.v. 
31 Voor het volgende: Boldt, Deutsche Staatslehre, 19 e.v.; Grimm, Verfassungsgeschichte, 68 e.v., 142 e.v.  
32 Art.13: “In allen Bundesstaaten wird eine Landständische Verfassung statt finden.” Huber ed., 
Dokumente I, 88. 
33 Huber ed., Dokumente I, 99. 
34 E[duard] A[lbrecht], rec. van Romeo Maurenbrecher, Grundzüge des heutigen deutschen Staatsrechts, in: 
Göttingische gelehrte Anzeigen (1837) 1489-1504,1508-1515; vgl. over de betekenis van Albrechts 
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“als juristische Person”, dat wil zeggen als “ein Gemeinwesen, als eine Anstalt, die über 
den Einzelnen stehend, zunächst Zwecken gewidmet ist, die keinesweges bloß die 
Summe individueller Interessen des Herrschers und der Unterthanen, sondern ein 
höheres, allgemeines Gesammtinteresse bilden…” (1492) Dit inzicht zou volgens 
Albrecht de basis moeten vormen voor een werkelijk modern staatsrecht dat de moderne 
staat nadrukkelijk zou moeten onderscheiden van de privaatrechtelijke organisatie van de 
middeleeuwse en vroeg-moderne staten.  Hij verdedigde zijn inzicht dan ook door het te 
presenteren als “einen naturgemäßen Fortschritt in der Bildung und Auffassung des 
Staats” die slechts een gedachte juridisch verwoordde, “der als ethischer wohl von 
Jedermann zugegeben wird, nämlich der Vorstellung von dem Berufe des Monarchen für 
eine höhere, über ihm (dem Einzelnen) stehende Idee zu leben…” (1513) Concreet 
betekende dit dat de monarch gebonden was aan het bestaande recht (niet in de laatste 
plaats aan de constitutie) dat hij, ook wanneer het onder voorgangers tot stand was 
gekomen, diende te respecteren. De reeds door de absolutistische vorsten gedeeltelijk tot 
stand gebrachte staatseenheid werd door Albrecht zodoende verder geabstraheerd en van 
de persoon van de vorst onafhankelijk gemaakt.35  

C.F. Gerber ging in 1852 evenals zijn leermeester Albrecht uit van een 
tegenstelling tussen een oude en verouderde privaatrechtelijke en een moderne 
staatsopvatting, die hij opvatte als resultaat van de Franse Revolutie en als exportproduct 
van het revolutionaire staatsrecht naar de Rheinbundstaten.36 Hij verwierp echter 
Albrechts formulering van de staat als “juristische Person”, omdat deze een 
privaatrechtelijke band tussen staat en monarch suggereerde. Hij stelde daarom voor de 
staat op te vatten als “ein sittlicher Organismus”, waarbij hij de vorst en de overige 
rechtspersonen in de staat definieerde als de op elkaar betrokken maar niet onafhankelijk 
van elkaar functionerende organen van de staat (19 en passim). Gerber was zich zeer wel 
bewust van het feit dat een dergelijke formulering hem zeer dicht bij de door hemzelf 
verworpen traditionalistische voorstellingen bracht en niet veel meer was dan een 
metafoor, zonder dat hij zich zelf overigens volledig van dit “gefällige Spiel” kon 
losmaken.37 Van belang is hier echter, dat Gerber een stap verder ging en op basis van het 
in de organisme-metafoor tot uitdrukking gebrachte boven-individuele staatsbelang een 
nieuwe wetenschappelijk-staatsrechtelijke methodologie voorstelde, die onafhankelijk 
zou moeten zijn van de politiek.38 Hij maakte het moderne staatsrecht inhoudelijk los van 
het privaatrecht (een privaatrechtelijk ingevuld staatsrecht was in zijn ogen immers 
kenmerkend voor de voor-revolutionaire feodale staten), maar verlangde methodologisch 
een analyse naar het voorbeeld van de privaatrechtelijke systematiek, zoals deze voor het 

                                                                                                                                                 
recensie in deze ontwikkeling: Koch, Fröbel, 71; Quaritsch, Staat und Souveränität, 471 e.v. , m.n. 488 
e.v.; Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, 91. 
35 Vgl. ook Puchta, Cursus I, 65-66, die evenals Albrecht en Gerber de feodale monarchie als historisch 
afgedaan beschouwde en pleitte voor een nieuwe staatsrechtelijk vastgelegde relatie tussen vorst en 
onderdanen. 
36 Gerber, Ueber öffentliche Rechte, 1 e.v. 
37 Gerber, Ueber öffentliche Rechte, 47-8: “Man hat schon oft die Aehnlichkeit dieses Organismus mit dem 
menschlichen Organismus hervorgehoben, aber auch nicht selten verkannt, daß dieß [sic] gefällige Spiel 
keinen eigentlich fruchtbaren Gedanken einschließt.” 
38 Gerber, Ueber öffentliche Rechte, 28 benadrukte, “daß die Absicht des Verfassers in keiner Weise auf 
den Entwurf und die Empfehlung eines politischen Systems gerichtet ist. […] Seine Betrachtung soll nur 
eine rechtswissenschaftliche sein; das Politische ist nicht Zweck, sondern nur Material.” 
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Romeinse privaatrecht ontwikkeld was door Savigny en Puchta, en die hij zelf had 
toegepast op het Duitse privaatrecht: “Jedenfalls bildet indessen diese Betrachtung [van 
de staat als organisme] den Ausgangspunkt für die Construction des staatsrechtlichen 
Systems.”39 De staat als op zichzelf en boven de individuele mens (inclusief de vorst) 
staande souvereine macht vergde een eigen analytisch-wetenschappelijke methode: de 
juridische systematiek.  

Mommsen ging in zijn staatsrechtelijke constructie uit van deze zelfde 
methodologische gedachtengang40, zonder dat dit overigens betekent dat hij door Gerber 
beïnvloed was.41 Reeds Beckers Handbuch was in de antiquarische traditie in sterke mate 
systematisch opgezet. Maar bij Mommsen is de staatsrechtelijke systematiek heel 
nadrukkelijk verbonden met het principe van het staatsorganisme, zoals dat door Gerber 
geformuleerd was, en met het principe dat de ‘staatsorganen’ de souvereine staat 
vertegenwoordigden.  

Albrecht en Gerber vermeden het beladen begrip souvereiniteit en stelden hun 
vernieuwende concept van de staatsrechtelijk op zichzelf rustende staat niet onder het 
begrip staatssouvereiniteit. Hegel deed dit wel in zijn bijzonder invloedrijke Philosophie 
des Rechts. Hierin werd de staat als sittliche Macht als het hoogtepunt of het centrum van 
de sittliche Welt, het hele complex van georganiseerde menselijke relaties opgevat. Deze 
centrale betekenis van de staat bracht Hegel tot uitdrukking in zijn concept van 
‘staatssouvereiniteit’: “Diese beiden Bestimmungen, daß die besonderen Geschäfte und 
Gewalten des Staats weder für sich noch in dem besonderen Willen von Individuen 
selbständig und fest sind, sondern in der Einheit des Staats als ihrem einfachen Selbst 
ihre letzte Wurzel haben, macht die Souveränität des Staats aus.”42 Volk en vorst waren 
onderworpen aan de wetten van de staat. De staat diende het algemeen belang, niet in de 
laatste plaats in de verdediging tegenover andere staten. En evenals Albrecht en Gerber 
zette ook Hegel deze staatssouvereiniteit af tegen de feodale staat met zijn juridisch niet 
onder de staatsmacht vallende corporaties (§ 278, blz. 442-43).  
 
Het principe van de staatssouvereiniteit als de basis van het Römisches 
Staatsrecht 
 
In Mommsens opvatting van de Romeinse staat en daarmee van de politieke ontwikkeling 
van Rome is deze staatsrechtelijke traditie goed herkenbaar.43 De staat gold in 
Mommsens systematiek van het Romeinse staatsrecht als hogere instantie boven de 
individuele burgers en boven corporaties:  

                                                 
39 Ueber öffentliche Rechte, 48. 
40 Vgl. bijv. Mommsens opmerkingen over de opbouw van zijn Römisches Staatsrecht  (StR. I, ‘Vorwort 
zur zweiten Auflage’ (1876) blz. xi): “Wenn der Staat ein organisches Ganze ist, so müssen wir, um ihn zu 
begreifen, theils die Organe als solche in ihrer Besonderheit, theils die aus dem Zusammenwirken mehrerer 
Organe hervorgehenden Functionen verstehen…” 
41 Concrete aanwijzingen voor een dergelijke beïnvloeding zijn er niet: Heuß, Mommsen, 47-48.  
42 § 278, blz. 442. 
43 Wesenberg, ‘Zur Frage der Kontinuität’, 62-63, heeft Mommsens opvatting van de magistratuur direct 
met Albrechts opvatting van de staat als juridische persoon in verband gebracht. Een directe invloed is hier 
niet nodig, in ieder geval niet aan te tonen; veeleer hebben we hier te maken met een centraal element van 
de contemporaine liberale en zelfs conservatieve staatsopvatting van de jaren 1850 die alleszins mede 
dankzij Albrechts formulering gestalte had gekregen. 
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“Der Staatsbegriff der Römer beruht auf der idealen Uebertragung dieser 
Handlungsfähigkeit auf die […] Gesammtheit, die Bürgerschaft, den populus, und auf der 
Unterordnung des Einzelwillens aller der Gesammtheit angehörigen physischen Personen 
unter diesem Gesammtwillen. Die Aufhebung der individuellen Selbständigkeit 
gegenüber dem Gesammtwillen ist das Kriterium der staatlichen Gemeinschaft und 
insbesondere dasjenige Moment, das den Staat von der Corporation, zum Beispiel der 
Curie und dem Senat unterscheidet.”44  

 
In de vroegst herkenbare fase van het Romeinse recht was deze staatssouvereiniteit al 
volledig gevestigd; gentes en families hadden hun publieke taken, zoals in de 
rechtshandhaving, reeds verloren.45 Zo benadrukte Mommsen in de Römische Geschichte 
dat de indeling van de burgerij in curiae niet betekende,  
 

“daß der einzelne Teil einen Sondervorstand und Sonderzusammenkünfte gehabt habe; 
und die große Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß im Interesse der Einheit des 
Gemeinwesens den Teilen, aus denen es zusammengeschmolzen war, dergleichen in der 
Tat nie verstattet worden sind.” (RG. I, 81)  

 
Deze visie op de staat had in het midden van de negentiende eeuw nog alleszins politieke 
betekenis. De afkeer van een op corporatieve lichamen gebaseerde politieke organisatie 
richtte zich tegen de standsprivileges van de adel. Het in de Römische Geschichte en het 
Römisches Staatsrecht tot uitdrukking komende staatsbegrip is het uit de contemporaine 
staatsrechtsleer en het verwante liberale politieke denken afkomstige concept van de 
moderne staat in tegenstelling tot de voormoderne feodaliteit. Vandaar dat Mommsens 
historische en juridische literatuur op dit punt terminologisch zo dicht bij zijn politieke 
opvattingen staat. Zo schreef hij bijvoorbeeld in april 1848 aan Droysen: “unseren 
Aristokraten wagt niemand zuleibe zu gehen: niemand rüttelt an dem Staate im Staat, 
dem Korpus der Ritterschaft, niemand wagt es auszusprechen, daß ihre Privilegien zu 
zerreißen sind.”46 
                                                 
44 Abriss, 63, vgl. StR. III/1, 100; vgl. Abriss, 3: “ der grosse politische Grundgedanke, dass die staatliche 
Einigung die Selbständigkeit des einzelnen Theils ausschliesst, ist sicher in Rom schon in diesem ersten 
und vielleicht schwersten Abschnitt der politischen Entwicklung begriffen und durchgeführt worden.” (het 
gaat hier om de onderwerping van de gentes aan de staat); vgl. ook ibid. 24, 29, 243; vgl. StR. III/1, 17: 
“Dem Geschlecht fehlt die Handlungsfähigkeit. […] Es liegt durchaus in der unitarischen Tendenz der 
römischen Entwickelung den Elementen des Staats die Sonderaction zu verkümmern und so weit möglich 
zu entziehen.” Vgl. ook ibid. 25.  
45 RG. I, 169-70: “Ebenso ist hier jener älteste Zustand, den die hellenischen wie die germanischen 
Institutionen uns darstellen, wo die Gemeindegewalt noch ringt mit der Autorität der kleineren, in die 
Gemeinde aufgegangenen Geschlechts- oder Gaugenossenschaften, gänzlich beseitigt; es gibt keine 
Rechtsallianz innerhalb des Staates zur Ergänzung der unvollkommenen Staatshilfe durch gegenseitigen 
Schutz und Trutz, keine ernstliche Spur der Blutrache oder des die Verfügung des einzelnen 
beschränkenden Familieneigentums. […] Zwar vernichtet ist das Geschlecht, die Familie in der römischen 
Gemeinde nicht; aber die ideelle wie die reale Allmacht des Staates auf dem staatlichen Gebiet ist durch sie 
ebensowenig beschränkt wie durch die Freiheit, die der Staat dem Bürger gewährt und gewährleistet. Der 
letzte Rechtsgrund ist überall der Staat…” Zodoende kan Mommsen dan ook stellen: “wer überhaupt 
verfügen kann [over zijn vermogen], ist in seinem Kreise so souverän, wie im öffentlichen Gebiet der 
Staat.” (ibid. 170; mijn cursivering). 
46 Briefwechsel, nr. 254, blz. 413 (19 apr. 1848), n.a.v. de politieke situatie in Sleeswijk-Holstein. Voor het 
begrip ‘Staat im Staate’: Katz, ‘A state within a state’. 
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Vanuit deze gedachte is het ook logisch dat Mommsen zeer negatief oordeelde over de 
organisatie van de plebs in de zogenaamde ‘standenstrijd’, die met haar eigen 
quasimagistraten en –comitia (de volkstribunen en het concilium plebis) een “Staat im 
Staate” vormden.47 De “souveräne Gewalt des Staates” werd beperkt doordat het recht 
van de plebs “sich zu versammeln und in der Versammlung Beschlüsse zu fassen von 
dem Belieben der Gemeinde unabhängig gemacht [wurde]” (StR. III/1, 153) en zodoende 
“die Einheit der Gemeinde brach”, dat wil zeggen de voor de handhaving van de 
staatssouvereiniteit noodzakelijke “politieke centralisatie” doorbrak.48 Typerend voor 
Mommsens oordeel is omgekeerd ook zijn positieve oordeel over de bereidheid van de 
Romeinse burgerij zich aan de autoriteit van de leidende magistraat te onderwerpen. In 
dit verband wijst Mommsen op “die tiefe und praktische Ehrfurcht, welche die Römer 
wie jedes andere politisch fähige Volk vor dem Prinzip der Autorität hegten…” (RG. I, 
273) Deze Ehrfurcht kwam in de koningstijd tot uitdrukking in de eed van trouw die de 
burgerij aan de nieuwe koning aflegde. Weliswaar had deze eedaflegging dezelfde vorm 
als de totstandkoming van een wet door koning en comitia, namelijk door een vraag van 
de koning en het antwoord (ja of nee) van de burgerij, maar in dit geval “kann die 
bejahende Antwort nicht verweigert werden…”49 De keuze was gemaakt door de 
voorganger of de tussenkoning, de burgerij kon deze alleen bevestigen, zodat de 
staatsmacht gehandhaafd bleef. Daarna heerste de koning onbeperkt.  

De souvereine staat werd door Mommsen daardoor gekenmerkt dat de individuele 
wil ondergeschikt was aan de Gesammtwillen (Abriss, 63; cit. boven blz. 75). Het 
probleem was, hoe deze souverein als collectief kon handelen: “Die Handlungsfähigkeit, 
die Fähigkeit zu wollen und den Willen zu äussern so wie demselben innerhalb der dem 
Wollenden gesetzten Machtgrenzen Geltung zu verschaffen, haftet naturgemäss an der 
physischen Person.” (Abriss, 63) Weliswaar kon de staat opgevat worden als een levend 
organisme50, maar daarmee was het probleem nog niet opgelost.  De ‘Gesammtwillen’ 
was een juridische fictie en dat maakte ‘vertegenwoordiging’ noodzakelijk om tot 
staatshandelingen te komen. Om een ‘wil’ te ontwikkelen en daarnaar te handelen moest 
de staat als het collectief van de staatsburgers hiervoor één of meer ‘organen’ hebben. 
Het Romeinse staatsrecht had daarvoor de magistratuur als vertegenwoordiging van de 
burgerij ontwikkeld.51 En omdat de magistratuur de enige actief handelende factor was in 
de Romeinse staat, gaf Mommsen haar een centrale positie in zijn staatsrechtelijke 

                                                 
47 Bijv. Abriss, 40 en 67. 
48 RG. I, 289; vgl. verder onder blz. 162-63. 
49 Abriss, 105; vgl. RG. I, 87. 
50 Vgl. bijv. StR. I, ‘Vorwort zur zweiten Auflage’ (1876), blz. xi. Vgl. Gerber, Ueber öffentliche Rechte, 
20: “Der Staat ist ein sittlicher Organismus, der nicht wie der Mechanismus durch eine außer ihm stehende 
Kraft, sondern durch das eigene in ihm selbst wohnende Lebensprincip bewegt wird, - ein Lebensprincip, 
das freilich nicht in einem einzigen Punkte lokalisirt ist, sondern in allen seinen einzelnen Gliedern mit 
selbständiger Bestimmung für die Zwecke des Ganzen thätig wird; dieser Lebensinhalt des Organismus ist 
aber die Ermöglichung einer ununterbrochenen Kundgebung und Wirksamkeit des allgemeinen (Volks-) 
Willens in seiner Richtung auf die sittliche Vollendung des Gemeinlebens.”  
51 StR. I, 674: “Das Gemeinwesen ist vertreten durch das Oberamt…”; vgl. ibid. I, 234-35: “Da die 
Gemeinde als solche nicht handlungsfähig ist, so kann sie unmittelbar weder Rechte erwerben noch 
Pflichten überkommen, ausser wo es dafür […] eines Willensactes nicht bedarf. Der Regel nach schliesst 
sie ihr Rechtsgeschäft durch Vertretung, und zwar sind es ihre Beamten, deren Handlung im Rechtssinn gilt 
als die eigene der Gemeinde.” Vgl. ibid. I, 76: “Die Gewalt des Beamten ist die Befugniss als Vertreter der 
Gemeinde deren Geschäfte sowohl gegenüber den Göttern wie gegenüber den Menschen zu vollziehen…” 
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systeem. In de eerste band van het Staatsrecht ging Mommsen dan ook uit van “den 
Begriff des Beamten (magistratus) und der Amtsgewalt (imperium, potestas)” (StR. I,7); 
in de tweede band behandelde hij de afzonderlijke magistraatsambten. De 
machtsbevoegdheid van de hoogste magistraten was het imperium, dat één van de 
structurerende begrippen van Mommsens staatsrechtelijke systeem is: “Das römische 
Staatswesen ist ausgegangen von der Einheitlichkeit der Beamtengewalt und hat diesen 
seinen Ursprung nie verleugnet.” (StR. I, 6). De eenheid van de staat kwam tot 
uitdrukking in de eenheid van de bevelsmacht, het imperium, van de magistraten, met 
name in de coercitio (vgl. StR. I, 141). Imperium hadden de vroeg-Romeinse koning, de 
republikeinse consuls en de princeps, waardoor ook de drie grote periodes in de 
Romeinse staatkundige ontwikkeling met behulp van dit begrip in één systeem 
ondergebracht konden worden. Daarmee baseerde Mommsen zijn Romeins-
staatsrechtelijke systeem op een modern concept. Het abstracte concept van de 
‘staatssouvereiniteit’ was de Romeinse staatsfilosofie vreemd en het onlosmakelijk 
hiermee verbonden begrip ‘vertegenwoordiging’, zoals Mommsen het conform het 
contemporaine staatsdenken gebruikte, evenzeer.52 

Alfred Heuß heeft in Mommsens karakteristiek van de vroeg-Romeinse 
monarchie “die Hegelsche Konzeption des Königsstaates” willen zien.53 Ook Hegel had 
immers in zijn rechtsfilosofie de staatswil, belichaamd door een van de volkswil 
onafhankelijke maar tegelijkertijd niet boven de wet staande monarch, een centrale plaats 
gegeven in zijn opvatting van de staat als sittliche Macht: “Die Persönlichkeit des Staates 
ist nur als eine Person, der Monarch, wirklich.” (§ 279, blz. 445) Toch is er een 
principieel verschil met Mommsens constructie van het Romeinse staatsrecht èn met zijn 
politieke opvattingen, een verschil dat tot uitdrukking komt in een totaal verschillende 
opvatting van het begrip ‘souvereiniteit’: voor Hegel was in de ontwikkelde staat, die “als 
eine in sich entwickelte, wahrhaft organische Totalität gedacht wird” – een omschrijving 
waaraan in Mommsens opvatting de vroeg-Romeinse staat zeker zou voldoen – “die 
Souveränität” alleen denkbaar “als die Persönlichkeit des Ganzen und diese in der ihrem 
Begriffe gemäßen Realität, als die Person des Monarchen.” (§ 279, blz. 447) De ‘wil’ 
van de staat werd in Hegels Rechtsphilosophie gepersonifieerd in de vorst.54 Via die 
constructie verbond hij het concept van de staatssouvereiniteit weer aan dat van de 
“souvereiniteit van de monarch” (§ 282, blz. 454).  

De achtergrond van deze terminologische draai moet gezocht worden in de 
scheiding die Hegel maakte tussen staat en maatschappij.55 De laatste werd door hem als 
een autonome sfeer gezien, waar de burgers zich individueel konden ontwikkelen binnen 
de door het privaatrecht vastgelegde regels. Weliswaar stond Hegel deze sfeer de 
mogelijkheid toe haar belangen via vertegenwoordigende lichamen kenbaar te maken, 
maar van een concrete invloed op het beleid van de evenzeer als autonoom opgevatte 
staat moest hij niets hebben. De staat diende geregeerd te worden door de op dit terrein 
veel ervarenere en deskundiger monarch en zijn Beamten. Mommsen zag de 

                                                 
52 Podlech, s.v. ‘Repräsentation’, GG. V, 509-10; Hofmann, Repräsentation, 38 e.v., 102 e.v. 
53 Heuß, Mommsen, 85. 
54 § 279, blz. 444 e.v., waar deze staatsvorm opgevat wordt als laatste en hoogst ontwikkelde staatkundige 
organisatie in de wereldgeschiedenis, omdat zij wortelt in het objectieve van zich zelf bewustzijn van de 
staat.  
55 Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, 135 e.v. 
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maatschappij eveneens als een afzonderlijke sfeer en benadrukte evenzeer de noodzaak 
van een sterke uitvoerende staatsmacht. Maar tegelijkertijd zag hij de maatschappij niet 
alleen in economische en culturele termen, maar tevens en zelfs in de eerste plaats als een 
staatsburgerlijke maatschappij. Voor hem was “die römische Bürgergemeinde […] die 
eigentliche und letzte Trägerin der Idee des souveränen Staats…”56 

Dit kwam begripsmatig tot uitdrukking in het begrip populus, waarmee “die 
Bürger in ihrer Gesammtheit” aangeduid werden (StR. III/1,4). De Romeinse staat werd 
gevormd door de burgerij, het basisprincipe van de Romeinse staat was het 
staatsburgerschap:  
 

“Wie entschieden auch das historisirte Staatsrecht der Römer von der Priorität des Königs 
gegenüber der Bürgerschaft ausgeht, ist ihm doch der Staat nicht der rex, sondern der 
populus; alles was dem Staat gehört oder den Staat angeht, ist publicum und das 
Königthum wie die spätere Magistratur nur der Träger der staatlichen Action. Die private 
Rechtsstellung des Königs, insofern auch er einer der Bürger ist, und um so mehr die des 
republikanischen Magistrats gehen neben ihren obrigkeitlichen Befugnissen her. Diese 
Grundanschauung ist durch die drei grossen Abschnitte der politischen Entwickelung, 
Königthum, Republik und Principat gleichmässig festgehalten worden, diese ideale 
Gemeindesouveränetät dem römischen Staatswesen eingeboren und unverlierbar.” (StR. 
III/1, 300) 

 
Wanneer de staat zodoende als het collectief van de burgers opgevat wordt, wordt het 
begrip volkssouvereiniteit identiek met ‘staatssouvereiniteit’. Dat is wat Mommsen 
begripsmatig voor de koningstijd doet en waar hij in zijn constructie van het Romeinse 
staatsrecht en daarmee ook van de Römische Geschichte principieel afwijkt van Hegels 
staatsfilosofie. Dat blijkt ook uit een aantal hieruit voortvloeiende verschillen: Anders 
dan de souvereine vorst had in het vroege Rome de populus het begenadigingsrecht. En 
anders dan de Hegeliaanse vorst (§ 329, blz. 497) kon de vroeg-Romeinse rex niet op 
eigen houtje oorlogen beginnen of vrede sluiten, omdat dit een verandering van de 
staatsrechtelijke orde inhield en zodoende de toestemming van de burgerij behoefde. Het 
is dus misleidend in Mommsens interpretatie van de vroeg-Romeinse monarchie Hegels 
concept van de koningsstaat te willen zien. Het voornaamste verschil is te vinden in 
Mommsens gebruik van het vertegenwoordigings-principe. 
 
Rex en pater familias 
 
Bij het voorgaande moet echter nog wel een kanttekening geplaatst worden. Uitgangspunt 
van mijn analyse van de Römische Geschichte hier is de gedachte dat hierin de 
staatsrechtelijke systematiek van het Römisches Staatsrecht reeds structurerend aanwezig 
is. Maar juist zijn analyse van het vroege koningschap wijkt in een wezenlijk punt af van 
de positie die het koningschap als deel van de magistratuur inneemt in het Staatsrecht. In 
de Römische Geschichte werd weliswaar dit koningschap meegenomen in het voor de 
gehele Romeinse geschiedenis geldig geachte begrip ‘Beamte’, maar tegelijkertijd werd 

                                                 
56 RG. I, 87; het is dus zeker niet juist dat Mommsen dit concept van de ‘staatssouvereiniteit’ pas in de jaren 
1862-66 ontwikkeld zou hebben, zoals Thomas, Mommsen, 31-32 meent. In de eerste ed. I, 277 wordt het 
begrip “souveraine Staatsgewalt” gebruikt in de betekenis van volkssouvereiniteit, d.w.z. van de macht van 
de comitia. 
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de positie van de rex herleid tot de absolute machtspositie van de pater familias in de 
Romeinse familie (zie boven hoofdstuk IV,5), een analyse die in het Römisches 
Staatsrecht niet terugkeert en met Mommsens concept van de magistratuur in feite ook 
onverenigbaar is.  

Begripsmatig zou Mommsen beïnvloed kunnen zijn door Savigny’s analyse van 
het familierecht, zonder dat hij deze overigens op alle punten volgt. Dit komt met name 
tot uitdrukking in het specifieke karakter van de familie als deels ‘natuurlijk’, deels 
‘sittlich’ en deels ‘juridisch’, waarbij de laatste categorie bij de verschillende volken een 
eigen specifieke historische vorm aannam.57 Problematisch is echter de manier waarop hij 
vervolgens deze familiestructuur projecteert op het vroege koningschap en de patria 
potestas opvat als basis van de koninklijke macht. Het lijkt er op dat Mommsen dat 
aspect van het privaatrecht, dat Savigny en Puchta van toepassing achtten op de familie – 
namelijk het bezit van de familie en het hierop gebaseerde erfrecht – hier vanuit het 
privaatrecht direct in zijn staatsrechtelijke constructie heeft overgenomen.58 De koning 
kon zodoende zelfs opgevat worden als “der Eigentümer des Staats”.59 Deze opvatting is 
niet alleen onverenigbaar met zijn uiteenzetting in de Abriss over het principaat als deel 
van de magistratuur (Abriss, 149), maar brengt Mommsen ook in de buurt van de door 
Albrecht en anderen verworpen opvatting dat de staat niet langer in privaatrechtelijke (dat 
wil zeggen feodale) zin opgevat mocht worden; een opvatting die niet alleen in strijd is 
met zijn eigen politieke opvattingen, maar ook met het vervolg van zijn analyse van het 
vroege koningschap. Mommsen relativeert namelijk evenals Savigny het door Hegel en 
anderen zeer negatief beoordeelde absolute regime van de pater familias door er op te 
wijzen dat de zonen in de gemeenschap een juridisch volledig gelijkwaardige positie 
innamen als hun binnen de familie almachtige vaders.60  

De verwarrende en ogenschijnlijk tegenstrijdige begripsvorming op dit punt is 
verbonden met Mommsens opvatting van de ontwikkeling van het Romeinse strafrecht. 
De directe relatie tussen paterfamilias en rex, die in het Römisches Staatsrecht geen rol 
speelt, komt wel prominent terug in het Römisches Strafrecht, zij het dat hier een 
ontwikkeling van de staatsmacht uit de patria potestas wordt aangenomen en de laatste, 
als juridisch erkende strafrechtsbevoegdheid, wordt opgevat als deel van de 

                                                 
57 Vgl. Savigny, System I, 345-46 over “het wezen van de familie”: “ihre Bestandtheile waren die Ehe, die 
väterliche Gewalt, und die Verwandtschaft. Der Stoff eines jeden dieser Verhältnisse ist ein 
Naturverhältniß… Daher muß ihnen, ihrem allgemeinen Daseyn nach, eine von dem positiven Recht 
unabhängige Nothwendigkeit zugeschrieben werden, wenngleich die besondere Gestalt, worin sie zur 
Anerkennung kommen, je nach dem positiven Recht verschiedener Völker sehr mannichfaltig ist. Dieses 
Naturverhältniß ist aber für den Menschen nothwendig zugleich ein sitttliches Verhältniß…” Vgl. RG, I, 71 
waar Mommsen opmerkt dat de “natürlichen Gegensätze” die aan de familiaire levensvorm ten grondslag 
liggen bij de verschillende cultuurvolken “mehr sittlich oder mehr rechtlich aufgefaßt und durchgearbeitet 
werden.” Vgl. vooral ook GS. II, 593 voor de vermogensrechtelijke basis van de Romeinse familie. 
58 Bijv. Puchta, Cursus I, 59. De analogie tussen de koninklijke macht en de patria potestas is echter ook al 
nadrukkelijk aangeduid door Rubino, Untersuchungen, 452 en passim. 
59 RG. I, 79; de privaat- en familierechtelijke basis voor dit begrip: ibid. 74, waar Mommsen stelt dat de 
macht van de vader en echtgenoot in Rome “in wahres Eigentumsrecht umgewandelt” was. 
60 Bijv. RG. I, 83: “derselbe, der als Sohn dem Vater zu eigen untergeben war, konnte also als Bürger in 
den Fall kommen ihm als Herr zu gebieten.” Vgl. Savigny, System II, 52 e.v. voor de staatsrechtelijk 
gelijkberechtigde positie van vaders en zonen; vgl. ibid. I, 350-51. 
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strafbevoegdheid van de staat.61 Niet voor niets was de koning in de eerste plaats rechter 
(StR. II/1, 14; vgl. RG. I, 160). De rechtspraak vormde zodoende ook een 
onvervreemdbaar onderdeel van het imperium van de magistraten.  

De magistratuur 
 
De historisering van de Romeinse staat komt tot uitdrukking in de manier waarop 
Mommsen zijn systeem begripshistorisch structureerde met behulp van de 
staatsrechtelijke opvattingen die in Rome zelf waren geformuleerd. De vooronderstelling 
dat er een systeem zat in de politieke spelregels die in de verschillende fases van de 
Romeinse staatkundige ontwikkeling geldig zouden zijn gebleven maakte het 
noodzakelijk één basisprincipe als centraal organiserend element aan te wijzen, zoals in 
het privaatrecht het concept ‘obligatie’ een centrale plaats had.62 Mommsen ging daarbij 
in het Staatsrecht uit van de magistratuur als de ‘vertegenwoordiging’ van de burgerij en 
het hiermee onverbrekelijk verbonden begrip imperium. Ook hierin zag Mommsen een 
specifiek Romeins element dat het Romeinse staatsrecht impliciet maar fundamenteel van 
moderne staatsrechtelijke constructies onderscheidde. Het imperium als magistraatsmacht 
was ongedeeld. Dat wil zeggen, dat de verschillende ambtsfuncties die onder dit begrip 
vielen (met name de combinatie van militair commando en rechtspraak) door de 
Romeinen steeds als een eenheid opgevat waren. Het was die eenheid die Mommsen aan 
zijn staatsrechtelijke systeem ten grondslag legde:  
 

“Es genügt nicht, dass uns der Prätor theils im Krieg commandirend, theils im 
Civilprozess rechtsprechend, theils bei den Volksfesten spielgebend begegnet; wir 
müssen das Amt als solches in seiner Einheit anschauen, um sein Eingreifen in jede 
einzelne Function zu verstehen. Insbesondere die Eigenthümlichkeit des römischen 
Gemeinwesens, das in den oberen Sphären nicht ein einzelnes Organ für eine einzelne 
Function entwickelt hat, sondern dessen Wesen es ist die höheren Behörden an dem 
ganzen Staatswesen zu betheiligen, fordert diese Behandlung mit zwingender 
Nothwendigkeit. Das Wesen des Imperium ist so sehr das correlate Eingreifen in 
verschiedene Kreise, dass es weder innerhalb der Militäralterthümer noch innerhalb des 
Civilprozesses deutlich gemacht werden kann, obgleich Krieg wie Prozess auf ihm 
beruhen.”63  

 
Het magistraat- en imperiumbegrip was voor Mommsen het centrale structurerende 
concept voor zijn naar privaatrechtelijk voorbeeld georganiseerde staatsrechtelijke 
systeem, terwijl hij tegelijkertijd met behulp van dit begrip een fundamenteel onderscheid 

                                                 
61 Strafrecht, 16 e.v., bijv. blz. 17: “Die Hausgewalt ist aber nicht bloss die Keimzelle des Gemeinwesens 
und der Hausherr das Vorbild des Magistrats, sondern auch innerhalb des Hauswesens besteht die 
Hausgewalt und schreitet ein gegen Delicte der hausunterthänigen Personen. Die sogenannte 
Hausgerichtsbarkeit freilich ist ein Widerspruch im Beisatz und dem römischen Recht ebenso unbekannt 
wie den Neueren geläufig; die Gerichtsbarkeit beruht auf der Gewalt des Gemeinwesens über den 
Einzelnen und diese Gewalt ist, wie der Baum vom Keime, verschieden von derjenigen des Eigenthümers 
über seine Habe, nicht unbedingt und schrankenlos wie diese, sondern durch die Rechtsordnung gewiesen 
und begrenzt.” 
62 Voorwoord StR. I, blz. viii-ix; boven blz. 65 noot 2. Voor het ‘obligatie’-concept in het privaatrecht, vgl. 
Savigny, System I, 338-39. 
63 StR. I, ‘Vorwort zur zweiten Auflage’ (1876), blz. xi; mijn cursivering. 
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tussen het historische en specifiek Romeinse staatsrecht enerzijds en de staatsinrichtingen 
van de moderne staten anderzijds kon aanbrengen, een onderscheid dat fundamenteel was 
voor zijn interpretatie van de Romeinse geschiedenis. 

Onder dit magistraat-begrip vatte hij in zijn systematiek niet alleen de magistraten 
van de republiek, maar ook de vroeg-Romeinse koning en de princeps van de vroege 
keizertijd. Mommsen wees er daarbij nadrukkelijk op dat het beeld dat de bronnen bieden 
van de monarchie en de vroege republiek een latere staatsrechtelijke constructie is64, 
maar hij achtte deze betrouwbaar, mede omdat in de republiek sprake was van instituties 
die semantisch gezien in de koningstijd wortelden, zoals het interregnum en de rex 
sacrorum. Aan deze instituties knoopte de staatsrechtelijke literatuur van de late 
republiek en de keizertijd in de annalistische traditie een reeks sagen en quasi-historische 
overleveringen, die weliswaar historisch niet betrouwbaar waren, maar in de kern wel 
betrouwbare informatie gaven over het vroeg-Romeinse staatsrecht. Het bestaan van 
evident monarchale instituties in de latere periode garandeerde zodoende de 
bruikbaarheid van de overlevering; de juistheid van de staatsrechtelijke informatie in de 
overlevering werd gegarandeerd door het voortbestaan van de hierin figurerende 
instituties. Deze door de bronnen gesuggereerde begripsmatige en institutionele 
continuïteit diende vervolgens als de heuristische basis voor de these van een 
onveranderlijk staatsrechtelijk systeem dat aan de constitutionele ontwikkeling van Rome 
ten grondslag zou liggen, terwijl dit systeem anderzijds gebruikt kon worden om deze 
continuïteit te verklaren. Een fraai voorbeeld van deze werk- en redeneerwijze is te 
vinden in Mommsens interpretatie van het interregnum als onderdeel van zijn constructie 
van de magistratuur: 
 

“Dass das interregnum und der interrex eine specifisch latinische und in Rom schon mit 
den ersten Anfängen des Gemeinwesens verwachsene, zu den fundamentalen 
Bedingungen der ursprünglichen Staatsordnung gehörige Institution ist, spricht die 
Benennung so wie die ganze Einrichtung selbst, namentlich die im Gegensatz zu der 
Collegialität hier festgehaltene Monarchie auf das deutlichste aus, wie denn auch 
dasselbe in den Annalen angeknüpft wird an die erste darin berichtete Erledigung des 
Oberamts. Dasselbe ist im Wesentlichen unverändert in die Republik übergegangen; es 
ist in der ciceronischen Zeit mehrfach, zuletzt nachweislich im J. 702 zur Anwendung 
gekommen und seine formale Gültigkeit hat noch im J. 711 Anerkennung gefunden.”65 

 
                                                 
64 StR. II/1, 8; vgl. Abriss, 65: “An das Königthum und die Königszeit reicht unsere Ueberlieferung nicht 
hinan und eine geschichtliche Darstellung derselben lässt sich nicht geben, wenn gleich die daraus 
abgeleiteten Ordnungen durchaus auf die ursprüngliche Vollgewalt zurückführen.” Ibid. 123: “Schon in 
den Berichten, die uns über das ursprüngliche Königthum zugekommen sind, überwiegt allem Anschein 
nach die rechtliche Construction die geschichtliche Ueberlieferung, und unsere Forschung geht nothwendig 
den gleichen Weg. Die Benennung rex, welche keine einzelne Function des Imperium, sondern dessen 
Sammtbegriff ausdrückt; die Ursprünglichkeit des Amtes, das die Tradition älter macht als die Stadt selbst; 
die in dem Zwischenkönigthum bis in die späteste Zeit der Republik hinab festgehaltene Einheitlichkeit des 
Amtes unter Ausschluss nicht bloss der Collegialität, sondern auch der Unterbeamten; die Creirung des 
Königs durch den ihm vorhergehenden Zwischenkönig unter Ausschluss der Bürgerwahl; die 
gleichmässige Function innerhalb und ausserhalb der Bannmeile; die Lebenslänglichkeit des Amtes; von 
Ehrenrechten die Amtswohnung am Markt und die Führung des rothen Gewandes fassen ungefähr 
zusammen, was wir bei dem Namen Romulus und Numa uns zu denken vermögen.”  
65 StR. I, 647-48. Uitgebreid over zijn methodologie in verband met het interregnum schrijft Mommsen in 
RF. I, 218 e.v. 
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Typerend is hier de manier waarop Mommsen begrip en traditie met elkaar verbindt. 
Natuurlijk is het interregnum semantisch verbonden met de koningstijd, maar dit gegeven 
wordt hier door Mommsen gebruikt om zijn constructie van een continu Romeins 
staatsrecht te onderbouwen. Dit staatsrecht is uitgegaan van de monarchie en alle 
gegevens uit de overlevering waarin dit monarchale aspect tot uitdrukking komt worden 
in die context geïnterpreteerd – in dit geval de overlevering dat na de dood van Romulus 
het eerste interregnum ingesteld zou zijn. Daarbij was Mommsen zich zeer goed bewust 
dat hij met een constructie te maken had: “Die Ueberlieferung oder vielmehr die 
Construction der Königswahl, wie die römischen Staatsrechtslehrer sie aufstellten, lässt 
nicht den ersten König, der vielmehr kraft des Imperium, das er hat, erst die Gemeinde 
schafft, aber wohl die folgenden vom Interrex bestellt werden.”66 De procedure van het 
interregnum, zoals deze in de bronnen voor de koningstijd beschreven wordt, zag 
Mommsen als “eine getreue Darstellung derjenigen Formen […], nach denen zu der Zeit, 
wo die früheren Annalisten geschrieben haben, in solchem Fall verfahren wird.”67 

Deze antieke constructie accepteerde Mommsen, maar dat geldt niet voor de 
bewering in diezelfde bronnen dat de koning door het volk gekozen werd: “Dieselbe 
[Ueberlieferung] nimmt zugleich eine Betheiligung der Gemeinde bei der Wahl von Haus 
aus an…” De historiciteit van déze uitspraak wordt vervolgens betwijfeld en met behulp 
van Mommsens interpretatie van de politieke rol van de populus in de koningstijd tot een 
formaliteit teruggebracht: “aber selbst wenn dies sich also historisch verhalten haben 
sollte, würde damit das Ernennungsrecht des vorsitzenden Beamten [de interrex] 
anerkannt werden, da jede Rogation eine Vereinbarung ist zwischen dem Roganten und 
den Rogirten.” (StR. I, 212-13) De overlevering voor de koningstijd en de vroege 
republiek werd geïnterpreteerd naar de apriorisch vastgestelde begripsjuridische 
systematiek die Mommsen als een raster op het materiaal legde. Wanneer de sagen zijn 
‘magistratische’ uitgangspunt bevestigden, achtte hij ze geloofwaardig. Zodoende 
interpreteerde hij de stichtingssage als de staatsrechtelijke aankleding van zijn these dat 
de magistratuur het centrale principe was in het Romeinse staatsrecht. Tegelijkertijd 
garandeerde de vooronderstelling dat er een staatsrechtelijk systeem bestaan had en 
aanwijsbaar was de juistheid van deze methode. De veronderstelde continuïteit maakte 
het mogelijk aan te nemen dat de staatsrechtelijke systematiek die in het werk van Cicero 
en van de geschiedschrijvers uit de late republiek en vroege keizertijd herkenbaar zou 
zijn gebaseerd was op de vroege annalisten die op hun beurt weer betrouwbare informatie 
hadden gehad met betrekking tot de monarchie en de vroege republiek.  
 
                                                 
66 StR. I, 212; waar mogelijk verdedigde Mommsen zijn interpretaties met een beroep op de Romeinse 
staatsrechtelijke literatuur en parallellen met het civiel recht: “Die Ueberlieferung spricht zwar dem König 
das Recht der Nachfolgerwahl nicht ausdrücklich ab, aber da sie davon keine Anwendung macht, vielmehr 
bei jedem Thronwechsel das Interregnum gleichmässig eintreten lässt, betrachtet die römische Doctrin das 
Interregnum der Königszeit als mit dem Amtswechsel nothwendig verbunden. In solchen Dingen aber von 
unsern Altmeistern abzuweichen ist nicht bloss überhaupt gefährlich, sondern es lässt sich auch der hier zu 
Grunde liegende juristische Gedanke noch erkennen. Dass kein formeller Act bedingt und betagt werden 
kann, ist ein Satz nicht bloss des römischen Civilrechts, sondern sicher die ursprüngliche römische 
Rechtsanschauung überhaupt...” (StR. I, 213-14). 
67 RF. I, 223-24. Mommsen concludeert dan: “Die methodische Kritik wird also die Erzählung vom ersten 
Interregnum nicht als der Fabelzeit angehörig abweisen dürfen, sondern dieselbe vielmehr als den 
Berichten über die Interregna der historischen Zeit gleichzeitig und gleichartig zu behandeln haben.” (ibid. 
224). 
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3  Mommsen en de staatsrechtshistorische traditie:   

Rubino, Becker, Niebuhr, Puchta 
 
De these dat de magistratuur aan de basis van het Romeinse staatsrecht had gelegen was 
niet nieuw. Mommsen volgde hiermee een centrale gedachte uit Rubino’s 
Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte uit 1839. Bovendien is deze 
inhoudelijke schatplichtigheid verbonden met het methodologische uitgangspunt van 
Rubino dat Mommsen evenzeer volgde.68 Niet voor niets is Rubino de enige moderne 
auteur die in de tekst van het Römisches Staatsrecht letterlijk geciteerd wordt (StR. I, 90 
= Rubino, Untersuchungen, 82). 

Rubino’s werk is een torso, omdat alleen de eerste band is verschenen. Hierin 
bespreekt hij een deel van het staatsrecht van de vroegste periode in de Romeinse 
staatkundige ontwikkeling: de koningstijd. Methodologisch richtte hij zich tegen Niebuhr 
die met behulp van analogieën met volken en staten uit alle delen van de geschiedenis 
had geprobeerd de historische overlevering – die immers veel jonger is dan de hierin 
beschreven koningstijd – te interpreteren.69 Daar tegenover formuleerde Rubino als de 
“Hauptaufgabe der Wissenschaft […] die staatsrechtlichen Begriffe der Römer auf ihrem 
eigenen Boden zu gewinnen, und auf ihm allein die Fortbildung derselben zu 
verfolgen.”70 Het is evident dat Mommsen zich door Rubino’s begripshistorische 
uitgangspunt heeft laten inspireren. Ook Mommsen ging het in het Römisches Staatsrecht 
immers om de “Eigenthümlichkeit des römischen Gemeinwesens” dat met behulp van de 
specifiek Romeinse staatsrechtelijke begrippen geduid zou moeten worden. Mommsen 
volgde ook Rubino’s bronnenkritische methode. In het voorwoord van zijn 
Untersuchungen schreef Rubino dat er twee belangrijke bronnen van kennis zijn voor de 
Romeinse staatsrechtelijke ontwikkeling:  
 

“Zwei Fundgruben sind dafür vorhanden: die eine liegt in den Instituten selbst mit den an 
dieselben geknüpften Gebräuchen, Formen und den dabei üblichen Ausdrücken; die 
andere ist in den Aussprüchen competenter römischer Schriftsteller (wozu auch solche 
Griechen, wie Dio Cassius, aber nur in sehr bedingter Weise Dionysius, zu rechnen sind) 
enthalten, in denen sich die nationale Vorstellungsweise kund giebt; die Ergebnisse aus 

                                                 
68 Bleicken, ‘Lex Publica’, 12; Christ, Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft, 43-44 
noot 42. 
69 Blz. xv; kritiek op Niebuhrs gebruik van analogieën: ibid. xvi e.v.: “Die Begriffe eines Volkes aber sind 
sein wichtigstes Eigenthum; sie sind in ihrer vollen Bestimmtheit zugleich das characteristischste wie das 
höchste Erzeugniß seines Lebens. Um zu ihrer Erkenntniß zu gelangen, muß man sich daher vor nichts 
mehr hüten als vor der Verleitung durch Analogien, von denen Niebuhr einen so kühnen und freien 
Gebrauch macht, welche er aus allen Zeiten und Völkern zusammenträgt, - wobei, abgesehen von anderen 
Bedenken, die Gefahr schwerlich zu vermeiden ist, daß jedes individuelles Gepräge, jede nationale Farbe 
verwischt werde.” Vgl. ibid. 10-12 en 258-59 waar Dionysios van Halikarnassos om dezelfde reden wordt 
bekritiseerd. Vgl. Heuß, ‘Gedanken’, 426. 
70 Blz. xv; een fraai voorbeeld van zijn methode vormt de bespreking van de vroeg-Romeinse wetgeving: 
“Es sollte indessen kaum der Erinnerung bedürfen, wie wenig die Ausdrücke ‘Gesetze’ und ‘gesetzgebende 
Gewalt’ im modernen Sinne mit ähnlichen politischen Ausdrücken und Institutionen des Alterthums für 
gleichbedeutend gehalten werden können, indem sie selbst in solchen Zeiträumen, worin die 
Uebereinstimmung am größten ist, dafür doch bald zu weit, bald zu eng erscheinen.” (351). 
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beiden stimmen, obgleich die ersteren die sicherste Ausbeute darbieten, fast immer 
überein, und dienen sich gegenseitig zu ergänzen und aufzuhellen.”71  

 
In het geval van de overlevering wees Rubino er nadrukkelijk op, dat de staatsrechtelijke 
literatuur in Rome een sterk historisch karakter had. Kennis van de staatsinstellingen 
werd ingekleed in historische vertellingen. Vanuit die gedachte kon hij enerzijds de 
historiciteit van specifieke gebeurtenissen betwijfelen of simpelweg negeren (zoals de 
geschiedenis van Lucretia), terwijl hij de mededelingen over de Romeinse staatsordening 
wel accepteerde, zoals de mededeling dat de consuls na de overgang van  monarchie naar 
republiek de volledige koninklijke bevelsmacht, het imperium, hadden behouden. Omdat 
hij deze laatste informatie wel accepteerde, geloofde hij uit de republikeinse overlevering 
de staatsrechtelijke orde van de monarchie te kunnen reconstrueren. Beide aspecten – 
instituties en overlevering – zijn niet alleen bij Mommsen terug te vinden, maar door hem 
ook gebruikt om inhoudelijk tot een aantal essentieel gelijke conclusies te komen. 
 
Rubino’s interpretatie van de Romeinse magistratuur 
 
Het belangrijkste inhoudelijke aspect dat Mommsen aan Rubino ontleende, was de 
prioriteit van de magistratuur in het Romeinse staatsrecht. Daarbij accepteerde hij ook 
Rubino’s stelling dat deze magistratuur oorspronkelijk onafhankelijk was van verkiezing 
door de burgerij: “Als oberster Satz stand es in den römischen Ueberlieferungen und 
somit auch [!] in ihrem Staatsrechte fest, daß der erste König den Staat gestiftet habe, und 
daher seine Gewalt in demselben eine ursprüngliche, nicht erst von dem Volke ihm 
verliehene war.”72 Het hele vierde hoofdstuk over de volksvergadering, dat de helft van 
het boek beslaat, is gewijd aan de weerlegging van de these dat de volksvergadering een 
centrale rol in het staatsrecht van de vroege monarchie had gespeeld. De centrale plaats 
die deze stelling in zijn interpretatie van het Romeinse staatsrecht innam onderbouwde 
Rubino in het eerste hoofdstuk – ‘Von der Uebertragung der römischen Magistratur’ – 
dat hij aan de hoofdstukken over het koningschap, de senaat en het patriciaat, en de 
volksvergadering liet voorafgaan. Hierin poogde hij aan te tonen dat het, in ieder geval 
oorspronkelijk, de magistraat was die zijn opvolger benoemde. Om deze stelling te staven 
wees hij op passages uit oude wetten en senaatsbesluiten, met name bij Livius en Cicero, 
waarin de verkiezing van magistraten met het begrip creare werd aangeduid, een begrip 
dat naar Rubino’s opvatting niet duidde op een volksbesluit. In dat verband wees hij er 
op, daarin door Mommsen gevolgd, dat republikeinse magistraten als de interrex en de 
dictator niet gekozen werden door de burgerij, maar benoemd.73 
 

                                                 
71 Blz. xv-xvi; vgl. 107 e.v. 
72 Rubino, Untersuchungen, 110; vgl. ibid. 13: “Das Staatsrecht hingegen, wie es die Kenner verstanden, 
wie es die Auguren lehrten, wie es sich in den überlieferten und für immer beibehaltenen Formen klar 
aussprach, beschränkte selbst für diese späten Zeiten [d.w.z. de late republiek] den Satz [dat de 
magistratuur afhankelijk was van verkiezing door de burgerij] noch sehr, oder behauptete vielmehr das 
Gegentheil. In ihm [het staatsrecht] wurde nämlich der aus dem Alterthume herrührende Gedanke 
festgehalten, daß der Besitz der Staatsgewalt eine Weihe sey, welche nicht von dem ursprünglich profanen 
und damit nicht begabten Volke ertheilt werden könne, sondern nur von dem jedesmaligen Inhaber 
derselben, dem sie auf  rechtmäßige Weise von seinen Vorgängern zugekommen war.” 
73 Rubino, Untersuchungen, 14 noot 1. 
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De basis van de antieke staatskunde was volgens Rubino van oorsprong “theocratisch”. 
De vroeg-antieke staten geloofden niet alleen onder de bescherming van specifieke goden 
te staan, maar poogden ook “durch verschiedene Arten der Divination den Willen 
derselben, ihre genehmigenden oder abrathenden Befehle zu erfahren…” (9) In Rome 
speelde de ‘tekenduiding’ een centrale rol in de publieke religie, en het recht de auspicia 
te raadplegen werd door de goden aan de magistraten verleend. Dat gebeurde in de 
praktijk door “das sichtbare Organ” van de goden, “der creirende Magistrat.” (65-66) Dit 
was het element van de magistraatsbenoeming waaraan de burgerij niet te pas kwam: 
“Dieses geht schon einfach daraus hervor, daß Niemand geben kann, was er nicht selbst 
besitzt.” (66) En omdat het de hoogste magistraat was die de auspicia bezat, was hij ook 
degene die ze doorgaf. Dit gebeurde in en door de benoemingshandeling zelf, die 
plaatsvond na het raadplegen van de auspicia:  
 

“Eine Creation, von welcher Art sie seyn mochte, geschah, wie bekannt, nie anders, als 
nachdem erst vorher die höhere Einwilligung durch die Auspicien eingeholt war, und so 
lange sie dauerte, bis sie vollständig vollzogen war, wurde sie durch den Einspruch 
irgend eines ungünstigen Zeichens unterbrochen. Demzufolge hatten alle auf diese Weise 
Ernannten ihr Amt mit der Genehmigung der Götter, waren also von dem Zeitpuncte an, 
mit welchem es nach den Worten und nach der Absicht der Creation beginnen, und bis 
zum Ablaufe der Zeit, bis wohin es in Gemäßheit derselben dauern sollte, und zwar für 
den Umfang derjenigen Functionen, welche im Sinne des Amtes lagen, als Magistrate des 
römischen Volkes von ihnen anerkannt, und besaßen in dieser Eigenschaft die 
Auspicien.”74  

 
Hierin lag volgens Rubino de Weihe van de Romeinse magistratuur die haar oorsprong 
had in de koningstijd. Vanuit dit uitgangspunt interpreteerde hij vervolgens het 
interregnum. Dit vormde de kern van wat hij “die Lehre von der Fortleitung der 
Auspicien” noemde:  
 

“So wie nämlich bei jedem einzelnen Vorgange und bei der Amtsthätigkeit einer ganzen 
Magistratur sorgfältig darauf gesehen wurde, daß der Faden, wodurch man sich in 
Verbindung mit der Götterwelt gesetzt glaubte, nicht unterbrochen wurde oder abriß, 
eben so ward von dem Ursprunge der Stadt an durch ihre ganze Dauer hindurch eine 
einzige stetig fortgesetzte Ueberlieferung der Auspicien angenommen. Alle Auspicien 
wurden nämlich zurückgeführt auf jenes große Zeichen, wodurch die Götter dem 
Romulus die Ermächtigung gaben, die Stadt zu gründen, das römische Volk zu stiften, 
und ihm das Königthum desselben übertrugen.” (81-82)  

 
Mommsen volgde deze interpretatie van de stichtingssage van Rome en het is in dat 
verband niet verwonderlijk dat het deze passage is die Mommsen letterlijk in het 
Römisches Staatsrecht citeerde.75   

                                                 
74 Rubino, Untersuchungen, 63; vgl. ibid. 64: “Der Hauptbeweis für die Ertheilung der Auspicien 
vermittelst der Creation liegt darin, daß in allen Fällen, worin ein Magistrat wegen Mangelhaftigkeit 
derselben zur Abdankung genöthigt wurde, dieses immer aus dem Grunde und mit dem Zusatze geschah, 
weil er vitio creatus oder dictus sey. So oft demnach die Umstände näher angegeben werden, wegen deren 
die Auguren ein vitium und die Nichtigkeit erklärten, sind es immer solche, welche während der Ernennung 
selbst vorgefallen waren.” 
75 Rubino, Untersuchungen, 82, geciteerd in StR. I, 90. 
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De achterliggende gedachte van Rubino’s interpretatie is het principe van de erfelijke 
monarchie zoals dat in het merendeel van de negentiende-eeuwse Europese en Duitse 
staten bestond en ook in Alba Longa zou hebben bestaan:  
 

“Die Idee, welche sich in den neueren Erbmonarchien in dem Satze ausspricht: daß der 
König nicht stirbt, wurde schon vom dem römischen Adel sorgfältig ausgebildet und 
bewahrt in der Fassung, daß die Auspicien nicht untergehen. Die Erblichkeit war daher 
niemals aufgehoben, sondern nur erweitert, und durch die ansehnliche Zahl der 
berechtigten Geschlechter, so wie durch häufige neue Cooptationen wurde die Erhaltung 
jenes Princips besser als sonst irgendwo gesichert.”76  

 
Wanneer de koning of de hoogste magistraten wegvielen waren het de patriciërs in de 
senaat die in de vorm van het interregnum de band tussen staat en goden in de vorm van 
de auspicia in stand hielden en er voor zorgden dat de auspicia weer bij een rechtmatige 
koning of magistraat terechtkwamen. De patriciërs mochten echter volgens Rubino niet 
beschouwd worden als de oorspronkelijke ‘dragers’ of ‘bezitters’ van de auspicia. De 
bekende formule dat de auspicia ad patres redeunt werd door Rubino geïnterpreteerd als 
de neerslag van de theocratische doctrine dat men “den Göttern freistellte, ohne Einfluß 
eines Inhabers, ohne Einwirkung eines früheren Vorganges unter allen Berechtigten den 
ihnen wohlgefälligsten auszuwählen.” (89-90) Met het begrip ‘theocratisch’ duidde hij op 
de Romeinse geloofsbeleving die in de auspiciata gehouden verkiezing tot uitdrukking 
kwam: “Man [de Romeinen] nahm daher auch an, daß in einer unter rechter Weihe 
gehaltenen Wahlversammlung selbst der Sinn des Volkes sich durch eine Art von 
Inspiration auf den Bewerber richte, welcher den Beifall der Götter habe.”77 De goden 
konden tijdens de keuze- en benoemingshandeling hun ongenoegen door tekens kenbaar 
en daarmee de verkiezing of benoeming ongeldig maken. Vanuit deze interpretatie is het 
begrijpelijk dat Rubino de door Dionysios van Halikarnassos beschreven procedure van 
loting bij de keuze van de interrex accepteerde; hierin hadden de Romeinen naar zijn 
mening de wil der goden herkend.  

Alfred Heuß en Adalberto Giovannini hebben recentelijk geprobeerd aan te tonen 
dat Rubino’s interpretatie in dezen met de bronnen in strijd is.78 Heuß heeft er op 
gewezen dat redire in de door Cicero gebruikte formule ‘terugkeren naar een 
uitgangspunt’ moet betekenen, en dat dit uitgangspunt conform de uitdrukking alleen 
gevonden kan worden in de patres, niet in de koning of de goden.79 Giovannini heeft 
Heuß’ kritiek verder uitgewerkt en Rubino’s constructie, die begripsmatig uitgaat van een 
op erfelijkheid gebaseerd koningschap, in verband gebracht met diens vermeende 
politieke sympathieën: “Es ist ganz klar, und Rubino macht daraus kein Hehl, daß es ihm 
vor allem [!] darum ging, die Erbmonarchie von Gottes Gnaden gegen die Ansprüche des 
                                                 
76 Rubino, Untersuchungen, 113-14; vgl. ibid. 83: “Wäre nun das Königthum in Rom erblich gewesen, wie 
es dieses der unbestrittenen Tradition zufolge vorher in Alba war, so würde die Staatsgewalt mit den 
Auspicien durch die Geburt von Romulus auf seine Nachkommen übergegangen seyn. Da aber ein 
erbliches Fürstenhaus in Rom nicht bestand […] und daher sowohl deshalb, als wegen des Emporstrebens 
des Adels überhaupt, die Wahlmonarchie eingeführt wurde, so bildete sich der Begriff, daß die Magistratur 
und die Auspicien aus den Händen des jedesmaligen Inhabers mit erneueter Einwilligung der Götter 
rechtmäßig auf einen anderen übertragen werden könnten.” 
77 Rubino, Untersuchungen, 65 noot 3. 
78 Alfred Heuß, ‘Gedanken’; Giovannini, ‘Magistratur und Volk’, m.n. 413-15 en 427-28. 
79 Heuß, Gedanken’, 418 e.v. 
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Adels und gegen die republikanischen Bewegungen seiner eigenen Zeit zu verteidigen.”80 
Om zijn stelling te staven wijst Giovannini op Rubino’s opvatting dat de Romeinse 
constitutie “durch und durch vom monarchischen Prinzip geprägt war.”81 Met dezelfde 
redenering zouden we iedere historicus die zich bezig houdt met een historische 
monarchie of dictatuur ervan kunnen beschuldigen een tegenstander te zijn van een 
democratisch regeringssysteem. Er is bovendien inhoudelijk geen enkele reden Rubino’s 
interpretatie van de vroege Romeinse monarchie in verband te brengen met zijn politieke 
opvattingen.82 Dat wil niet zeggen dat Rubino, ondanks zijn begripshistorische 
uitgangspunt, geen contemporaine concepten en begrippen heeft gebruikt voor zijn 
interpretatie. Maar de verwijzingen naar of vergelijkingen met contemporaine instituties 
zijn zeldzaam in zijn werk en hebben geen herkenbare directe politieke connotatie. Het in 
de politieke theorie van de Vormärz veelgebruikte politieke begrip “monarchisches 
Prinzip” – waarmee het principe van de monarchale souvereiniteit in tegenstelling tot de 
volkssouvereiniteit aangeduid werd – wordt door Rubino slechts één keer gebruikt en wel 
in een historiserende context.83  

Dat blijkt nog veel duidelijker wanneer we nog eens kijken naar de relatie die 
Rubino zag tussen koning en patriciërs. Het vroege Rome was een monarchie en het was 
dus in principe alleen de koning die tot staatshandelingen kon overgaan. Hij was daarbij 
geen verantwoording schuldig en tegen zijn besluiten waren geen legale vormen van 
verzet mogelijk (bijv. Rubino, Untersuchungen, 127 e.v.). Het patriciaat was in Rubino’s 
woorden “ein Adel der Rathsstellen und Aemter, beruhend auf dem Grundsatze, daß 
diejenigen, welche rechtmäßig in den Besitz derselben gelangt wären, immer aufs neue 
und erblich dazu berufen werden müßten.” (199) In de koningstijd werden de patriciërs 
gekozen door de koning en vormden zij in de senaat het consilium van de rex. Zodoende 
ontvingen de patriciërs “ihre Würden und Aufträge” van de koningen, “eine Erscheinung, 
welche sich bei vielen Adelsherrschaften, auch der neueren Zeit, wiederfindet.”84 De 
patriciërs bleven zodoende uiteindelijk onderworpen aan de bevelen van de koning. Maar 
dat wil niet zeggen dat de patriciërs in deze monarchale constitutie volledig buiten spel 
stonden. Juist bij het interregnum speelden zij een centrale rol, al waren zij misschien niet 
de ‘dragers’ of ‘bezitters’ van de auspicia.  

Dat is evident in Rubino’s interpretatie van het eerste interregnum. Volgens de 
overlevering hadden de patriciërs na de dood van Romulus bij toerbeurt willen regeren en 
geen koning voor het leven meer willen dulden, maar het volk had hen tot herstel van het 
koningschap gedwongen. Door het instituut van het interregnum hadden de patriciërs 
echter in de praktijk het laatste woord, omdat de interrex “sich erst vorher bei den Patres 

                                                 
80 Giovannini, ‘Magistratur und Volk’, 411. 
81 Ibid. 411 waar hij Rubino, Untersuchungen, 9 citeert. 
82 Vgl. ook het commentaar van Ernest Badian in: Eder ed., Staat und Staatlichkeit, 462 e.v. 
83 Rubino, Untersuchungen, 65 noot 3: “Dieser Vorstellung zufolge hätte sich die Theocratie sehr wohl mit 
dem democratischen Element des römischen Staates verbinden lassen […], wenn nicht der enge 
Zusammenhang mit dem monarchischen Principe vermöge der Ueberlieferung aus dem Alterthume her 
unauflöslich gewesen wäre.” De formulering “vermöge der Ueberlieferung aus dem Alterthume” kan 
moeilijk in een contemporain-politieke betekenis geduid worden.  
84 Rubino, Untersuchungen, 227. Deze interpretatie van het Romeinse patriciaat door vergelijking met de 
ontwikkeling van de moderne Europese aristocratieën vormt een van de weinige interpretaties in Rubino’s 
werk die (in navolging van Niebuhrs methodologie) consequent op een analogie gebaseerd zijn. Vgl. 
Rubino, Untersuchungen, 113-14. 
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umhören mußte, ob sie dem Vorgeschlagenen auch ihre Auctorität bewilligen würden. 
Die eigentliche Folge dieser Anordnung war daher, daß die Präsentation bei dem Adel 
blieb…”85 De toestemming van de populus in de vorm van de lex curiata en de 
instemming van de goden door middel van de eigenlijke “inauguratie” waren dan nog 
slechts een formaliteit. Deze feitelijke vaststelling hield echter geen politiek programma 
in en werd door Rubino bovendien meteen aansluitend gerelativeerd door de constatering 
dat er slechts sprake was van een “meist nur scheinbare Unterordnung” (227). Zodoende 
accepteerde Rubino ook Dionysios’ vaststelling (VIII, 5), “daß die römische Verfassung 
anfangs aus Monarchie und Aristocratie gemischt gewesen sey” – “wenigstens in ihrem 
Fortbestehen das Werk der klugen Mäßigung der Patricier…”86 Deze vaststelling laat hij 
volgen door een pathetische Würdigung van het Romeinse patriciaat (228 e.v.). Elders 
heeft Rubino het over de “monarchisch-aristocratischen Regierung” die Rome vanaf de 
tweede koning gekend zou hebben.87 Servius Tullius zou vervolgens tot een 
democratisering zijn overgegaan, maar het vervolg van de Untersuchungen, waarin deze 
verdere ontwikkeling zou worden uitgewerkt, heeft Rubino niet meer gepubliceerd. 

Mommsen nam inhoudelijk van Rubino in de eerste plaats zijn theorie van de 
magistratuur over. De magistratuur als ‘vertegenwoordiging’ van de burgerij en als enige 
actief handelende kracht in het Romeinse staatsrecht berustte oorspronkelijk niet op de 
souvereine volkswil, zoals deze in Rome door de comitia tot uitdrukking werd gebracht, 
maar vernieuwde zichzelf, zoals dat vooral in het instituut van het interregnum tot 
uitdrukking kwam.88 Pas met de instelling van de republiek, toen de magistratuur aan het 
principe van de annuïteit en daarmee aan het verkiezingsmandaat van de souvereine 
burgerij gebonden werd, kregen de magistraten hun mandaat door een stemming van de 
burgerij, “das genau genommen äusserliche Moment der Volkswahl…” (StR. II/1, 3) 

‘Uiterlijk’ was dit mandaat, omdat de ‘vertegenwoordiging’ van de burgerij door de 
magistraat niet primair op verkiezing berustte en deze vernieuwing in zoverre een inbreuk 
op de oorspronkelijke staatsrechtelijke orde was. Deze situatie was slechts tijdelijk en 
werd door Mommsen opgevat als een afwijking van de staatsrechtelijke orde.89 

                                                 
85 Rubino, Untersuchungen, 348. Rubino zag hier de oorsprong van de auctoritas patrum.  
86 Rubino, Untersuchungen, 227; vgl. voor de rol van de patriciërs bij de koningskeuze na de dood van 
Romulus: ibid. 344 e.v. 
87 Rubino, Untersuchungen, 497; vgl. ook ibid. 452 over de rechtspraak: “… während der Form nach alle 
Gewalt bei jenem [de koning] ruhte und von ihm ausging, war die Entscheidung auch über die 
Capitalsachen eigentlich von diesen [de patriciërs], als seinen nothwendigen Rathgebern, als den Erhaltern 
des nationalen Rechtes, abhängig.” Vgl. ook ibid. 484. 
88 Vandaar dat Mommsen Abriss, 64 kon verklaren: “Die Magistratur, die Verkörperung des Staatsbegriffs 
und die Trägerin der Staatsgewalt kann hienach nicht gefasst werden als rechtlich beruhend auf dem 
Gesammtwillen der Bürgerschaft, da dieser ja für sich allein überhaupt nicht wirksam werden kann; 
vielmehr ist nach der römischen Aufassung die römische Magistratur älter als die Volksgemeinde, welche 
sie erst erschafft, und das Mandat, ohne welches eine Vertretung überall nicht gedacht werden kann, geht 
von dem Vormann an den Nachfolger, welche bei dem Zwischenkönigtum […] bis zum Eintritt des 
Principats auch thatsächlich ununterbrochen behauptet hat.” De Romeinse opvatting dat “die römische 
Magistratur älter als die Volksgemeinde” zou zijn, leidde Mommsen af uit de Romeinse traditie dat 
Romulus (als rex) de staat gesticht zou hebben. Dit is één van de duidelijkste voorbeelden van de manier 
waarop Mommsen deze traditie in navolging van Rubino interpreteerde (vgl. Rubino, Untersuchungen, 81-
82; zie boven blz. 85). 
89 Veel scherper dan in RG. en StR., inhoudelijk misschien niet fundamenteel hiervan afwijkend, maar nu 
een oorspronkelijke volkssouvereiniteit ontkennend, heeft Mommsen deze opvatting in de Abriss 
verwoord: “Die Magistratur steht auf sich selbst, so lange der Vormann den Nachfolger ernennt; indem das 
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Staatsrechtelijke systematiek en historische ontwikkeling 
 
Door deze rigide staatsrechtelijke systematiek is er een opmerkelijke spanning in 
Mommsens conceptuele kader ontstaan. Het begrip magistratus stamt uit de republiek. 
Het heeft betrekking op de Romeinse bestuurders die in tegenstelling tot de rex, de 
koning, door verkiezing voor in principe één jaar hun ambt verkregen en dat moesten 
delen met één of meer collega’s – de principes van annuïteit en collegialiteit, die aan de 
specifiek republikeinse staatsorde ten grondslag lagen. Terecht bond Mommsen daarom 
meteen in de eerste band van zijn Römisches Staatsrecht het begrip magistratuur 
nadrukkelijk aan het “Moment der Volkswahl”. (StR. I, 8) Hiermee is echter niet alleen 
de incorporatie van de monarchie in de magistratuur in strijd (StR. II/1; Abriss, 122 e.v.), 
maar ook zijn opvatting dat de magistratuur op zichzelf berustte, dat wil zeggen 
gebaseerd was op het principe dat de magistraat de magistraat benoemde. Giovannini 
heeft gesuggereerd dat deze tegenstelling het resultaat is van een tegenstelling tussen de 
twee voornaamste bronnen waarop Mommsen zijn staatsrechtelijke systeem baseerde.90 
Enerzijds nam hij van Rubino het idee van de prioriteit van de op zichzelf berustende 
magistratuur over, maar tegelijkertijd accepteerde hij de these van een Romeinse 
volkssouvereiniteit die Wilhelm Adolph Becker in zijn Handbuch der römischen 
Alterthümer (1843/46) had geformuleerd. Becker levert hierin scherpe kritiek op 
Rubino’s theorie (Handbuch II/1, 306).  

Het is echter niet juist de interne tegenstelling in Mommsens staatsrechtelijke 
systeem te verklaren uit zijn onvermogen tussen Rubino en Becker te kiezen. Becker 
wijst namelijk weliswaar Rubino’s theorie van de op zichzelf rustende magistratuur af, 
maar beperkt tegelijkertijd de volkssouvereiniteit in de koningstijd tot een meer 
theoretische dan praktische macht: 
 

“Der Satz, dass die höchste Gewalt beim Volke gewesen, und jede andere als von ihr 
abgeleitet betrachtet werden müsse, mag theoretisch immerhin als richtig anerkannt 
werden, und die Annahme eines ursprünglich über dem Volke stehenden, auf göttliche 
Autorität gestützten Königthums steht eben so mit der Einsetzung des jedesmaligen 
Königs, als mit der ganzen Curienverfassung im Widerspruche; aber indem das Volk sich 
selbst ein als nothwendig erkanntes Oberhaupt, zu oberster Leitung der 
Staatsangelegenheiten gab, übertrug es diesem, selbst darauf verzichtend, zum grossen 
Theile die ursprünglich ihm zustehende Gewalt, ohne gleichwohl sich einem 
unumschränkten Willen zu unterwerfen, oder in allen Theilen der Staatsregierung seiner 
Stimme und Mitwirkung sich zu begeben.”91  

 

                                                                                                                                                 
Ernennungsrecht auf die Comitien übergeht, werden diese die Repräsentation der Gemeindegewalt und der 
Magistrat ihr Auftragnehmer. Der Schwerpunkt des Regiments wird also damit von der Magistratur in die 
Comitien verlegt; die souveräne Stellung der Bürgerschaft hängt in erster Reihe an der Einführung der 
comitialen Beamtenwahl.” (84; mijn cursivering). 
90 Giovannini, ‘Magistrat und Volk’, 412 e.v. 
91 Handbuch II/1, 354-55; Becker citeerde in dit geval instemmend het onderscheid dat Rubino 
(Untersuchungen, 233) had gemaakt tussen “den Begriff des Volkes im ideellen Sinne” en de “concreten 
[Begriff] der gesammten Volksmenge und dem hieraus hervorgehenden der Volksversammlung”. 
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Becker gaat voor de koningstijd dus niet zo fundamenteel van het principe van de 
volkssouvereiniteit uit als Giovannini meent.92 Evenals Mommsen kon hij zich geen 
monarchie voorstellen, waarin de koning niet de wezenlijkste regeringsbevoegdheden 
had:  
 

“Das Oberhaupt des Staats, der König, vereinigt in sich nicht nur die richterliche und 
vollziehende, sondern zum grossen Theile, wenn auch keinesweges unumschränkt, die 
gesetzgebende Gewalt, so wie er selbst an der Spitze der religiösen und militärischen 
Verfassung steht.” (Handbuch II/1, 293)  

 
De door Giovannini geconstateerde interne tegenstelling in Mommsens staatsrechtelijke 
systeem komt dan ook niet voort uit diens onvermogen te kiezen tussen Rubino en 
Becker, maar uit een wezenlijk onderscheid tussen zijn staatsrechtelijke systeem en het 
schema dat aan Beckers Handbuch en Rubino’s Untersuchungen ten grondslag ligt. 
Becker ging uit van de traditionele historische verdeling van de Romeinse constitutionele 
geschiedenis in drie duidelijk van elkaar onderscheiden periodes – de vroege monarchie, 
de republiek en de keizertijd. Weliswaar benadrukte hij daarbij de grote continuïteit in de 
staatsrechtelijke ontwikkeling van de republiek en wees hij nadrukkelijk op elementen 
van continuïteit tussen koningstijd en republiek, maar de veranderingen die het gevolg 
waren van de verdrijving van de koningen vormden de kern van zijn interpretatie. De 
systematiek in Beckers Handbuch heeft zodoende een primair historische basis, ondanks 
het feit dat hij binnen de drie onderscheiden periodes tot een relatief sterke 
systematisering komt.93 Ook Rubino gaat in zijn Untersuchungen van een dergelijke 
historische ontwikkeling uit, ondanks het feit dat hij regelmatig wijst op continuïteiten 
tussen de monarchale en de republikeinse constitutie. 

Mommsens staatsrechtelijke systematiek biedt een fundamenteel hiervan 
afwijkend basisschema, omdat zij niet alleen de republiek maar ook de vroege monarchie 
en het principaat omvatte. Hier ligt de belangrijkste vernieuwing van het Römisches 
Staatsrecht ten opzichte van de oudere historische en antiquarische literatuur, hoewel het 
onderscheid misschien niet zo groot was als Bernays en anderen hebben verondersteld. 
De traditionele historische periodisering verdween verder naar de achtergrond. 
Daarentegen kwam de nadruk sterker te liggen op de staatsrechtelijke continuïteit.94 Deze 

                                                 
92 De fundamentele tegenstelling die er tussen de opvattingen van Becker enerzijds en Rubino en 
Mommsen anderzijds lijkt te liggen met betrekking tot het interregnum komt voort uit het feit dat de laatst 
genoemden in de patres de patricische senatoren zagen, terwijl Becker in de patres de oorspronkelijke 
populus zag. De uitdrukking auspicia ad patres redeunt interpreteerde hij zodoende als uitdrukking van de 
(in de koningstijd wezenlijk rustende) volkssouvereiniteit: “dass beim Erlöschen der obersten Magistratur 
[…] die summa potestas an das Volk, populus, zurückfällt, und dieser populus sind eben die patres, d.h. 
[…] nicht der Senat oder die patricischen Senatoren, sondern die Gesammtheit der patricii.” (Handbuch 
II/1, 300). 
93 Vgl. m.n. Handbuch II/1, 291 e.v. Dit blijkt ook uit de indeling van het Handbuch: in de eerste band 
behandelt Becker de ontwikkeling van de burgerij en de koningstijd; de tweede band is gewijd aan de 
republiek en begint met een algemene karakteristiek van de magistratuur en een overzicht van haar 
historische ontwikkeling, voordat de verschillende ambten afzonderlijk besproken worden; de derde band, 
na Beckers overlijden geschreven door Joachim Marquardt, behandelt de keizertijd. 
94 Vgl. Mommsens eigen inschatting, StR. III/2, blz. v: “die meinige [Darstellung] unterscheidet sich in 
dieser Hinsicht von den früheren nur dadurch, dass diese [staatsrechtelijke] Gliederung nicht bloss 
angedeutet, sondern durchgeführt ist.” 
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continuïteit moest, uitgaande van de axioma’s van de Historische Rechtsschule, gevormd 
zijn in de vroegst bekende fase van de Romeinse geschiedenis, de koningstijd, en de 
voornaamste structurerende begrippen en instituties van het Romeinse staatsrecht 
moesten ook in deze periode aanwijsbaar zijn. Het principe van de volkssouvereiniteit 
was niet geschikt als structurerend principe, omdat dit in de koningstijd ‘rustte’, zoals 
ook Becker aangegeven had.95 Bovendien bleef de magistratuur ook in de republiek de 
handelende factor. De consuls hadden het volledige imperium van de koning 
overgenomen96, zij het dat de uitoefening van dit imperium beperkt werd door de 
republikeinse principes van de annuïteit (middels verkiezing door de burgerij) en de 
collegialiteit.  

Inhoudelijk gaat Mommsens centrale these echter terug op Niebuhr. Het 
koningschap was voor Niebuhr “eine auf Lebenszeit verliehene Magistratur. Der König 
war unbeschränkter Feldherr, und Opferpriester der Nation; ihm allein, wenn er sich in 
der Stadt befand, kann das Recht zugestanden haben, Senat und Volk zu versammeln und 
ihnen vorzutragen: aber Geseze [sic], Krieg und Frieden, beschlossen die Bürger…”97 De 
nieuwe koning werd voorgedragen door de interrex, maar deze keuze moest door de 
senaat en vervolgens door de populus in de comitia curiata goedgekeurd worden. De 
constitutie van het monarchale Rome kon zodoende opgevat worden als “eine 
republicanische” en deze opvatting kon volgens Puchta in 1845 als “die herrschende 
Ansicht […] seit Niebuhr betrachtet werden.”98 Maar zowel Niebuhr als Puchta gingen 
nog een stap verder door ook de princeps in hun concept van de magistratuur op te 
nemen. Niebuhr deed dit weliswaar niet letterlijk, maar door de lex curiata de imperio in 
verband te brengen met de lex regia van Vespasianus.99 Puchta vatte zowel de rex als de 
princeps onder het begrip magistratuur.100 Daarbij volgde hij in feite een redenering die 
het spiegelbeeld was van die van Mommsen. Beiden gingen uit van de veronderstelling 
dat de consuls de volledige machtsbevoegdheid van de koning hadden overgenomen, zij 
het dat deze beperkt werd door het principe van de annuïteit, gebaseerd op verkiezing 
door de burgerij. Puchta interpreteerde vanuit die situatie terugredenerend de monarchie 

                                                 
95 Handbuch II/1, 354-55; Becker begon zodoende zijn overzicht van de staatsinstellingen van de 
koningstijd (hfdst. III) met de koning, daarna volgden senaat en volksvergadering. 
96 StR. II/1, 93: “Die Amtsgewalt der Consuln setzt das römische Staatsrecht der königlichen gleich.” 
Mommsen verwijst hier o.a. naar Cic. de rep. 2.32.56 en Liv. 2.1.7, dus naar de literatuur die hij opvatte als 
“das römische Staatsrecht” (vgl. boven blz. 65 noot 1). 
97 Niebuhr, Römische Geschichte I, 381-82. 
98 Beide citaten: Puchta, Cursus I, 137; Puchta richtte zich dan ook tegen Rubino’s poging de these “die 
Verfassung unter den Königen für eine Monarchie zu halten […] wieder einzuführen…” (ibid. 137-38; 
citaat blz. 137). 
99 Niebuhr, Römische Geschichte I, 380-81: “Das Curiatgesez verlieh dem Könige die ganze Gewalt, 
welche er als Haupt des Staats und des Heers bedurfte; ferner Befugniß zu Recht zu sizen, und Richter zu 
ertheilen. Ueber den Umfang dieser Machtfülle ist auf keine Weise etwas zu bestimmen: das aber ist für so 
gut als gewiß zu halten daß das Gesez über das Imperium der Könige jene berühmte und bestrittene lex 
regia über die Kaiser war: wiewohl diese lezte nicht mit Zusäzen allein; - auch mit Veränderungen.” 
Hiermee volgde hij de staatsrechtelijke constructie van de Severische jurist Ulpianus (vgl. Potter, Roman 
Empire, 39). 
100 Puchta, Cursus I, 137; II, 9: “Magistrate mit Jurisdiction waren in Rom anfangs die Könige, dann die 
Consuln, eine Zeitlang vielleicht die Censoren, hierauf der Praetor urbanus, neben diesem später der 
Praetor Peregrinus, und die curulischen Aedilen, in der dritten Periode auch Praetoren für besondere 
Rechtssachen, und vor allem der Princeps selbst, und die neuen Magistrate, die er mit seiner 
Gerichtsbarkeit beauftragte…” 
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als ‘republiek’; omgekeerd zag Mommsen juist in het koninklijke en magistrale imperium 
de continue staatsrechtelijke factor in de Romeinse geschiedenis.  Daarbij beriep hij zich 
vooral op Rubino en niet op Niebuhr. De reden daarvoor ligt in de methodologische 
verschillen. Mommsen nam van Rubino immers niet alleen en niet in de eerste plaats 
diens inhoudelijke conclusies, maar vooral ook zijn begripshistorische en institutioneel-
genealogische methode over. Niebuhr daarentegen ontbrak het in dit verband niet alleen 
aan een volledig ontwikkelde wetenschappelijke methodologie101, maar hij plaatste zijn 
interpretatie van de ‘gekozen koning’ ook in een inhoudelijk verschillende context, 
namelijk die van een etnisch gemengde burgerij en het daaruit voortvloeiende 
staatsrechtelijke compromis.102 

Mommsen benadrukte de continuïteit tussen monarchie en republiek. Hij zag deze 
tot uitdrukking komen in de dictatuur, een ambt waarin de mogelijkheid bewaard bleef 
“insbesondere für den Kriegsfall die Nachteile der geteilten Gewalt zeitweilig zu 
beseitigen und die königliche Gewalt vorübergehend wieder ins Leben zu rufen.”103 De 
dictator werd door de consul benoemd en diende Mommsen zodoende als voorbeeld voor 
zijn stelling dat de magistraat de magistraat kiest en diens imperium dus niet van de 
volksgunst afhankelijk was. Met een verwijzing naar de bekleding van de dictatuur door 
Sulla en Caesar kon hij zelfs beweren dat “auch die Rückkehr zur Monarchie […] an sie 
angeknüpft [hat]”, hoewel hij moest toegeven dat dit “mehr nominell als thatsächlich” het 
geval was.104 In feite vormde de republiek voor hem een tussenfase in de staatkundige 
ontwikkeling van Rome:  
 

“Die Abschaffung des Königthums bestand wesentlich, neben der Beseitigung der 
Einheitlichkeit, in derjenigen der Lebenslänglichkeit der Magistratur, und ebenso wird 
das Ende der republikanischen Ordnung bezeichnet durch die Wiederaufnahme wie des 
einheitlichen so auch des lebenslänglichen Regiments.” (Abriss, 101-2)  

 
De instelling van het principaat wordt door Mommsen dan ook gezien als de “Rückkehr 
zur Monarchie”. (bijv. StR. I, 34; Abriss, 128) Hij integreerde het principaat vervolgens 
heel bewust in zijn staatsrechtelijke schema. Zoals de republikeinse staatsrechtelijke 
traditie voortbouwde op de concepten uit de koningstijd, zo had Augustus zíjn monarchie 
aangekleed in de terminologie van de republikeinse magistratuur (imperium, tribunicia 
                                                 
101 Vgl. GS. III, 470 (1844) waar het onderscheid tussen Niebuhr en Rubino wordt aangeduid als 
respectievelijk “ahnend” en “Takt” versus “forschend” en “Methode”. 
102 Niebuhr, Römische Geschichte I, 325-26, 338, 379. De these van de Romeinse burgerij als een etnische 
‘Mischung’ werd door Mommsen (RG. I, 58-59 en passim) expliciet verworpen (zie onder hoofdstuk 
VII,2).  
103 RG. I, 266; vgl. bijna letterlijk: StR. I, 45: de dictatuur bedoeld “vorübergehend, insbesondere in 
Kriegsgefahr, die Monarchie wieder herbeizuführen.”; ibid. II, 7: de dictatuur “die nachweislich nichts ist 
als die Wiederaufnahme des Königthums auf Zeit…”; dezelfde formulering ibid. II, 168; Abriss, 128: “eine 
monarchische Institution innerhalb der republikanischen Ordnung…” Vgl. reeds Niebuhr, Römische 
Geschichte I, 382. Andere instituties waar Mommsen in dit verband op wijst zijn het interregnum (bijv. 
StR. II, 4; Abriss, 92-93) en de praefectus urbi als plaatsvervanger van de hoogste ambtsdragers (StR. I, 
672).  Vgl. Cic., de rep. 2.32.56; Rubino, Untersuchungen, 131-32 en 432. 
104 Abriss, 128; vgl. RG. III, 350, waar Mommsen stelt dat Sulla weliswaar de oude titel van dictator 
aannam, maar zonder de beperkingen die dat ambt gekenmerkt hadden: “Oder vielmehr dies neue Amt mit 
seiner auf einem Volksbeschluß ruhenden, durch keine Befristung und Kollegialität eingeengten absoluten 
Gewalt war nichts anderes als das alte Königtum, das ja eben auch beruhte auf der freien Verpflichtung der 
Bürgerschaft, einem aus ihrer Mitte als absolutem Herrn zu gehorchen.” 
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potestas), terwijl tegelijkertijd het oorspronkelijke monarchale aspect weer centraal 
kwam te staan.  Daarbij was Mommsen zich heel goed bewust van het feit dat de 
keizerlijke macht primair op het leger berustte, maar hij stelde ook hier de 
staatsrechtelijke constructie (in dit geval van Augustus en zijn opvolgers) centraal.  

Deze systematisering van het Romeinse staatsrecht is zodoende voor een 
belangrijk deel het resultaat van de vorm waarin Mommsen zijn materiaal presenteerde 
en interpreteerde. De continuïteit wordt steeds weer expliciet benadrukt en waar mogelijk 
legt Mommsen institutionele en begripsmatige verbanden tussen de verschillende 
periodes van de Romeinse geschiedenis. Tegelijkertijd ziet hij zich echter steeds weer 
gedwongen te wijzen op de historische ontwikkeling van de constitutie en van de 
verschillende instituties. Het gevolg is dat er in zijn werk een duidelijke interne spanning 
ontstaat tussen de ostentatieve nadruk op de continuïteit van het staatsrecht en de 
onvermijdelijke historische ontwikkeling.105 De constitutionele geschiedenis van de 
republiek werd gekenmerkt door een uitbreiding van de informele, dus historische en niet 
staatsrechtelijke macht van de senaat, en door een democratisering als gevolg van de 
toenemende competenties van de comitia. De overgang van monarchie naar republiek 
betekende niet alleen de invoering van de principes van annuïteit en collegialiteit bij een 
vasthouden aan het volledige imperium van de magistraten, maar bracht ook de opname 
van de plebs in de populus en de verwereldlijking van de magistratuur. In dat laatste 
geval benadrukte Mommsen meteen weer het anomale karakter van de republiek in 
staatsrechtelijk opzicht:  
 

“Die Verweltlichung des Oberamts, welche mit Einführung der Republik sich vollzogen 
hat, ist vielleicht die tiefgreifendste, sicher die bleibendste aller damals eingetretenen 
Neuerungen. […] Erst als die Republik in der That zu Ende ging, ist in der Personalunion 
des Oberpontificats und des Kaiseramts auch in dieser Hinsicht auf die alte Fülle des 
Königthums zurückgegriffen worden.” (StR. II/1, 13-14)  

 
Begripsmatig ging Mommsen zodoende uit van het magistratus- en imperium-begrip 
zoals dat door Rubino was opgesteld. Dit bood een conceptueel kader waarmee het 
Romeinse staatsrecht van de vroege monarchie tot en met het principaat geduid kon 
worden. Bovendien had ook Rubino er op gewezen dat in het republikeinse staatsrecht 
het koninklijke gezag in de magistratuur was blijven bestaan. Evenals later Mommsen 
zag hij in “die Könige, wie später die obersten Magistrate, die Vertreter des Staates…”106 
In verband met de auspicia wees ook Rubino op de constitutionele continuïteit tot in de 
keizertijd (103 e.v. vgl. ook 114), terwijl omgekeerd Mommsen erkende dat de 
volkssouvereiniteit in de loop van de republiek steeds verder uitgebreid werd.107  

                                                 
105 Hölkeskamp, ‘Zwischen “System” und “Geschichte”’, 103 e.v. 
106 Rubino, Untersuchungen, 10; vgl. ibid. 7. Ibid. 84 interpreteert hij de benoeming van de hoogste 
magistraat door zijn voorganger of de interrex als een systeem “wodurch bei allem Wechsel das Ansehen 
der Einsetzung von oben her und damit auch das der Heilichkeit für die höchste Gewalt erhalten blieb.” Het 
is in dit verband veelzeggend dat de door Mommsen in het StR. geciteerde passage uit Rubino’s werk (zie 
boven blz. 85) direct volgt op diens opmerking dat door de Romeinen zelf  “von dem Ursprunge der Stadt 
an durch ihre ganze Dauer hindurch eine einzige stetig fortgesetzte Ueberlieferung der Auspicien 
angenommen” werd. (Untersuchungen, 82). 
107 RG. I, 329-30 en II, 320-21; Rubino, Untersuchungen, 107 verbond deze democratisering evenals 
Mommsen met “die Uebermacht Einzelner und zuletzt die Herrschaft der Imperatoren…” 
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Toch hield Rubino in de presentatie van zijn onderzoek vast aan een structuur die 
gebaseerd was op de traditionele indeling van de Romeinse geschiedenis in monarchie, 
republiek en keizertijd. Het verschil tussen Mommsens systematiek en Rubino’s meer 
historische opvatting van de constitutionele ontwikkeling van Rome is daarbij 
voornamelijk een kwestie van presentatie. Dat geldt met name voor de overgang tussen 
monarchie en republiek.108 Voor Rubino begon met de afschaffing van het levenslange 
koningschap de volkssouvereiniteit, de libertas: “Erst mit der Abschaffung des 
Königthums (welche in staatsrechtlicher Hinsicht weit wichtiger war als man gewöhnlich 
annimmt) trat hierin der Anfang [!] einer Umkehr ein, welche Valerius Publicola durch 
das Senken der Fasces in Gegenwart des Volkes symbolisch ausdrücken ließ.”109 Deze 
caesuur relativeert hij in de geciteerde passage echter al zelf door in de stichting van de 
republiek “het begin van een omwenteling” te zien. En ook elders toont zijn analyse 
veeleer een geleidelijke ontwikkeling dan een historische breuk, zoals in zijn 
karakterisering van de positie van de vroeg-republikeinse aristocratie:  
 

“Sie fand sich daher länger als ein Jahrhundert zu keiner Veränderung aufgefordert und 
genöthigt, bis erst allmählig jene innere Umgestaltung der staatsrechtlichen Verhältnisse 
und damit auch der Begriffe eintrat, welche den Zustand, den wir auf dem Höhenpuncte 
des Freistaates finden, in Folge einer langen Reihe von Ereignissen herbeigeführt hat.” 
(Untersuchungen, 296; mijn cursivering)  

                                                 
108 Maar vgl. Rubino’s oordeel over de keizertijd die in tegenstelling tot de vroege monarchie “eine 
vollendete Militärdespotie…” zou zijn geweest. (Untersuchungen, 139) Mommsen daarentegen benadrukte 
dat het (vroege) principaat een variant op het Romeinse staatsrecht was en dat dit staatsrecht pas een einde 
had gevonden in de crisis van de derde eeuw en de daarop volgende vestiging van het dominaat door 
Diocletianus en Constantijn. 
109 Rubino, Untersuchungen, 238, Livius 2,7; vgl. ibid. 254 noot 1; 357; 429. Deze anekdote ontbreekt 
uiteraard in Mommsens StR. In Abriss 65 verwierp Mommsen nadrukkelijk de stelling dat de vestiging van 
de republiek het begin van de Romeinse libertas gebracht zou hebben. 
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4 De staatsrechtelijke eenheid van magistratuur, 
volksvergadering en senaat 

 
De centrale rol van de magistratuur in het Romeinse staatsrecht kwam ook daarin tot 
uitdrukking dat senaat en volksvergaderingen (comitia) alleen in actie konden komen 
wanneer een magistraat daartoe het initiatief had genomen.110 De derde band van het 
Römisches Staatsrecht, waarin comitia en senaat besproken worden, is dan ook met name 
gewijd aan de vraag wanneer deze instituties bij het bestuur betrokken (moesten) worden. 
Mommsens uitgebreide en systematische beantwoording van deze vraag is, door moderne 
commentatoren niet opgemerkt (of althans niet besproken), te vinden in het pas in de 
derde band systematisch omschreven handelingsspectrum van de magistratuur ten 
opzichte van senaat en comitia:  
 

“Die magistratische Action setzt sich zusammen aus drei verschiedenen Kreisen: den in 
der Gemeindeordnung vorgesehenen ordentlichen, den in der Gemeindeordnung 
ebenfalls vorgesehenen ausserordentlichen und den in derselben nicht vorgesehenen 
Amtshandlungen.” (StR. III/2, 1029)  

 
In het eerste geval gaat het om zaken die vallen onder het imperium van de magistraten, 
zoals het militaire commando. Voor deze ambtshandelingen hoefde de magistraat niet 
alleen senaat noch burgerij te consulteren, maar hij mocht het ook niet. In het tweede 
geval – de in de staatsordening voorziene bijzondere ambtshandelingen, zoals het 
oproepen van de dienstplichtigen, het uitschrijven van een tributum en het financieel 
bestuur111 – was de magistraat verplicht de senaat te raadplegen. Wanneer de magistraat 
dit niet deed, “so hat der Bürger darum nicht weniger seinem Befehl zu gehorchen 
[omdat de magistraat imperium had], aber der Beamte handelt rechtswidrig und unterliegt 
der Verantwortung wegen verletzter Amtspflicht.”112 In het derde geval – 
ambtshandelingen die een afwijking van de bestaande staatkundige orde inhielden – 
diende de magistraat deze aan de burgerij voor te leggen: “die Entscheidung steht hier 
immer bei dem rechtlichen Träger der souveränen Staatsgewalt.”113  

In dit laatste geval was er sprake van de juridische “fictie” dat een staatshandeling 
niet alleen door de handeling van een magistraat als de vertegenwoordiger van de staat tot 
stand kwam, maar ook door Vereinbarung tussen magistraat en burgerij. Het initiatief lag 
bij de magistraat, want Mommsen ging er, zoals eerder gezegd, van uit dat de staat als 
zodanig niet in staat was te handelen:  
 

                                                 
110 Vgl. voor de koningstijd ook Becker, Handbuch, II/1, 294 en 336. 
111 Respectievelijk: StR. III/2, 1071-72; StR. III/2, 1124; StR. III/2, 1111. 
112 StR. III/2, 1030-31. Mommsen geeft overigens toe dat voor een ter verantwoording roepen van 
magistraten wegens het negeren van deze regel geen concrete gevallen bekend zijn (StR. III/2, 1031 n.1) en 
dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij in band I een dergelijke scherp geformuleerde 
staatsrechtelijke regel nog ontkende: “Ferner ist die höchst wichtige Frage, in welchen Fällen der Magistrat 
den Senat zu befragen hatte und in wie weit er auch ohne und gegen die Willensmeinung des Senats 
handeln durfte, im Princip wahrscheinlich nie durch formelles Gesetz entschieden worden…” (StR. I, 311). 
113 StR. III/2, 1030; vgl. citaat RG. I, 96; boven blz. 70. 
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“Die Gesammtheit der Bürger mangelt die natürliche Handlungsfähigkeit, die jedem 
einzelnen von ihnen zukommt. Durch rechtliche Satzung oder, nach der juristischen 
Terminologie der Römer, durch Fiction wird als Handlung des Staates angesehen theils 
das von dem Magistrat innerhalb seiner Competenz vollzogene Geschäft, theils, wo diese 
Competenz versagt, die in bestimmten Formen zwischen ihm und der Bürgerschaft 
getroffene Vereinbarung.”114  

 
De competenties van magistratuur en comitia werden zodoende door Mommsen scherp 
van elkaar gescheiden, waarbij hij uitging van de prioriteit van de magistratuur bij 
concrete staatshandelingen, hoewel de souvereiniteit bij de burgerij lag. Zolang het om 
het bestuur van de staat ging, handelde de magistraat. Pas wanneer de bestaande 
rechtsorde veranderd moest worden, bij wetgeving, kwamen de comitia in actie op 
initiatief van de magistraat en zij antwoordden alleen op zijn vragen. Zodoende “läßt die 
Competenz der Gemeinde sich nur negativ definiren: die Befragung der 
Volksversammlung ist für jede öffentliche Handlung erforderlich, welche nicht in der 
Competenz der Magistrate liegt.” (StR. III/1, 325-26) De souvereine beslissingsmacht van 
de populus in de koningstijd wordt door Mommsen als zeer begrensd opgevat, en niet 
alleen omdat zij afhankelijk was van het initiatief van de magistraat: “Die 
Handlungsfähigkeit der Gemeinde beschränkt sich nach ältester Ordnung darauf theils 
Assistenz zu leisten, theils sich zu verpflichten; das Beschlussrecht derselben geht also 
von der Befugniss aus, die dem, der sich verpflichten soll, nicht abgesprochen werden 
kann, diese Verpflichtung zu verweigern.” (StR. III/1, 306) Vandaar dat Mommsen stelt 
dat “neben der formalen Souveränetät der Bürgerschaft die wirkliche Selbstregierung der 
Bürger auf ein sehr niedriges Mass beschränkt war…” (StR. III/2, 1148) Met deze 
interpretatie week hij niet af van het door Rubino en Becker geformuleerde uitgangspunt. 
Volkssouvereiniteit betekende voor hen niet automatisch democratie.  
 
De senaat 
 
Mommsen construeerde zijn Romeinse staatsrecht zodoende vanuit twee uitgangspunten: 
de souvereiniteit van de burgerij, die echter niet zelfstandig kon handelen, en de eenheid 
van de magistratuur die in principe wel op zichzelf berustte en onafhankelijk kon 
handelen, maar in specifieke gevallen pas tot staatshandelingen kon overgaan na 
Vereinbarung met de populus. Zodoende kon Mommsen zijn systeem van het Romeinse 
staatsrecht organiseren zowel vanuit de magistratuur (StR.) als vanuit de burgerij en het 
rijk (Abriss). Op grond van deze constructie, die de staatshandeling aan de magistratuur 
als vertegenwoordiging van de burgerij bond, hebben moderne commentatoren 
geconcludeerd dat Mommsen uit ging van een dualistisch systeem, gebaseerd op 
magistratuur en comitia, waarin voor de aristocratische senaat bewust geen ruimte gelaten 

                                                 
114 StR. III/1, 302; vgl. StR. III/1, 314:  “Von Haus aus sind die Comitien der Träger derjenigen souveränen 
Staatsgewalt, welche bei der Ausübung der bestehenden Ordnungen nicht, wohl aber dann functionirt, 
wenn diese abgeändert oder beseitigt werden sollen. Bei derjenigen Kriegserklärung zum Beispiel, welche 
den Bruch eines bestehenden Bündnisses in sich schliesst, wird nach alter Auffassung die Bürgerschaft an 
sich dem König allein keinen Gehorsam geschuldet haben, weil er zur Führung eines das formale Recht 
verletzenden Krieges nicht competent war; um diesen führen zu können, bedurfte er der Zustimmung der 
Gemeinde. Hier muss von je her eine eigentliche Abstimmung eingetreten und Majorität gefordert worden 
sein.”  
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was.115 De centrale positie van de senaat in de republikeinse politiek was immers, zoals 
Mommsen zelf nadrukkelijk stelde, een “usurpering” van de macht; zij was zodoende 
primair historisch, niet staatsrechtelijk.116 Hans Kloft heeft deze constructie in verband 
gebracht met Mommsens politieke opvattingen; Mommsens Romeins-staatsrechtelijke 
systeem zou een afspiegeling zijn van het negentiende-eeuwse liberale streven naar een 
op een dualisme van monarchale regering en parlement gebaseerd constitutionalisme.117 
Kloft wijst in dit verband op de betekenis die Mommsen de verantwoording toekende die 
de magistraten moesten afleggen: hij wijdde hieraan een hoofdstuk in het Römisches 
Staatsrecht. En het vraagstuk van de verantwoording die de regering aan de 
volksvertegenwoordiging zou moeten afleggen speelde inderdaad een belangrijke rol in 
Mommsens politieke opvattingen en in het liberale denken in het algemeen. 

Toch is deze interpretatie niet correct. In de eerste plaats zag Mommsen juist op 
het punt van de verantwoording een cruciale tegenstelling tussen de Romeinse en de 
negentiende-eeuwse constitutionele praktijk. Terwijl in de negentiende eeuw het 
budgetrecht een cruciaal element in de parlementarisering van de Europese staten was, 
benadrukt Mommsen het gebrek aan financiële verantwoordelijkheid van de 
republikeinse magistraten tegenover de senaat: “Die römische Executive hat in dieser 
Hinsicht stets eine arbiträre Gewalt behalten, die zu dem heute üblichen 
Bewilligungssystem im schärfsten Gegensatz steht.” (StR. III/2, 1139).  

Maar het is niet alleen deze tegenstelling tussen de rol van de senaat in het 
Romeinse staatsrecht en de functies van de volksvertegenwoordiging in de negentiende-
eeuwse constitutionele staten die een politieke duiding van het Staatsrecht in de weg 
staat. Want anders dan Kloft en anderen menen speelt de senaat in Mommsens 
staatsrechtelijke systeem wel degelijk een cruciale rol. Om te beginnen heeft Mommsen 
de staatsrechtelijke eenheid van magistratuur, senaat en burgerij expliciet 
geformuleerd.118 Dat deed hij reeds in de eerder geciteerde passage uit het hoofdstuk over 
‘de oorspronkelijke constitutie’ van Rome in de Römische Geschichte (boven blz. 70). 
Bijna veertig jaar later schreef hij in de Abriss (blz. 257), naar aanleiding van de 
totstandkoming van de Romeinse wetgeving, over “die ursprüngliche Dreitheiligkeit der 
Gemeindegewalt: in letzter Instanz findet sie ihren Ausdruck in dem Antrag des 
Magistrats, dem Beschluss der Bürgerschaft und der Bestätigung des Senats.” En in de 
Römische Forschungen (I, 283-84) omschreef hij het monarchale Rome als “eine 
Gemeinde […], welche außer dem lebenslänglichen Haupte und der beschließenden 
Versammlung der Gemeindeglieder noch einen dritten Factor der Gesetzgebung hat, den 
Rath der Aeltesten, durch den sowohl das Königthum wie die Volksversammlung in ihrer 
freien Bewegung sehr wesentlich beschränkt gewesen sein müssen.” Daarom kreeg de 

                                                 
115 Bleicken, ‘Lex Publica’, 28-29; Thomas, Mommsen, 43-44 en 47-48; Behne, Heinrich Siber, 241 e.v. 
116 Vgl. voor de ontwikkeling van de macht van de senaat ten tijde van de republiek bijv. StR. III/2, 916 en 
1024-25; RG. I, 275 e.v. en 324 e.v. en zie verder onder hoofdstuk VI,6. Hölkeskamp, ‘Zwischen “System” 
und “Geschichte”’, 104 e.v. interpreteert Mommsens behandeling van de senaat in StR. terecht vanuit de in 
dit werk aanwezige spanning tussen een systematische en een historische benadering, een spanning die ook 
in de Römische Geschichte aanwijsbaar is. 
117 Kloft, ‘Verantwortung und Rechenschaftspflicht’, 422 e.v. 
118 Correct: Behne, Heinrich Siber, 5 en 172; blz. 181 stelt hij echter: “Daß Mommsen der ‘auctoritas 
patrum’ und auch dem Senat insgesamt in seinem System nur ein verhältnismäßig geringes Gewicht gibt, 
hängt mit dem Übergewicht der Magistratur zusammen, die er als den politischen Handlungsträger sieht.” 
Behne verwijst daarbij naar: Bleicken, Verfassung, 95-96. Vgl. Flaig, ‘Im Schlepptau der Masse’, 423-24. 
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senaat in het staatsrechtelijke systeem naast de magistratuur en de burgerij een duidelijke 
plaats toegewezen: in het Römisches Staatsrecht in band III, onder de titel Bürgerschaft 
und Senat; in de Abriss in boek V, ‘Die Comitien und der Senat’. In beide gevallen heeft 
de senaat reeds in de hoofdstuktitel een gelijkwaardige plaats gekregen naast de 
burgerij.119  

Binnen zijn staatsrechtelijke systeem gaf Mommsen de senaat een duidelijk 
omschreven en van de competenties van magistratuur en comitia scherp afgegrensde 
positie: “Die Competenz des Senats geht für die Königszeit wie für die republikanische 
Epoche wesentlich auf in dem zwiefachen Kreis des Bestätigungsrechts des 
Bürgerschaftsschlusses und der Vorberathung des magistratischen Decrets…” (StR. III/2, 
1022). In de koningstijd en in de vroege republiek had de patricische senaat een vetorecht 
(Bestätigungsrecht) tegenover beslissingen van de comitia. Mommsen benadrukte dat de 
werking van deze constitutionele rechtsbasis van de patricische senaat door de aard van 
de bronnen voor het vroege Rome voor de moderne geschiedschrijver niet of nauwelijks 
meer zichtbaar is.120 Maar de constitutionele betekenis van het Bestätigungsrecht was wel 
herkenbaar: “Aber nach der Anlage der Institution sollte sie unzweifelhaft nicht dem 
rechtmässig freien Belieben der Gemeinde Schranken setzen, sondern Verletzung der 
verfassungsmässigen Ordnungen und der völkerrechtlichen Verpflichtungen 
verhindern.”121 De patricische senaat gold zodoende “als der berufene Wahrer der 
bestehenden Verfassung, selbst gegenüber dem König und der Bürgerschaft.” (RG. I, 92) 
De senaat trad op als hoeder van de staatsrechtelijke orde en zodoende tegelijkertijd van 
de goddelijke orde:  
 

“Da jedes derartige Zuwiderhandeln als Frevel gegen die göttliche Ordnung und 
Preisgebung des der Bürgerschaft versicherten göttlichen Segens aufgefasst werden 
konnte und musste, so hat die Institution wahrscheinlich ursprünglich sich vorzugsweise 
in religiösen Anschauungen und Formen bewegt und ist das reine Bewahren der 
Auspicien der Grundgedanke ebenso der patrum auctoritas wie der Interregnalordnung 
gewesen.”122  

 
Zodoende was het Bestätigungsrecht verbonden met de tweede functie die Mommsen de 
senaat in zijn staatsrechtelijke systeem toekende, namelijk met het feit dat “als letzter 
Träger der Beamtengewalt die Gesammtheit der patricischen Senatoren und das 
Zwischenkönigthum galt…”123 Imperium en auspicium, de beide aspecten van de hoogste 
magistrale macht in Rome, werden in Mommsens op Rubino gebaseerde interpretatie van 

                                                 
119 Vgl. StR. III/2, 907: “Wie Volks- und Senatsschluss in allen Beziehungen correlat, ja ursprünglich so zu 
sagen zwei Hälften eines Ganzen sind, so gilt vor allem für beide die oberste Regel, dass sie immer 
zugleich magistratische Acte sind und Zusammenhandeln des Beamten dort mit den Comitien, hier mit dem 
Senat einschliessen.” En het vroeg-Romeinse koningschap heeft Mommsen gekenschetst als “das 
verfassungsmässig geordnete und mit den Patres und dem Populus in feste Beziehung gesetzte 
[Königthum]…” RF. I, 281 wordt de patricische senaat van het vroege Rome zelfs opgevat “als eine 
collegialisch geordnete Magistratur der Gemeinde”, een duiding die echter in StR. niet terugkeert. 
120 StR. III/2, 1041 noot 1: “Von einer Verweigerung der Bestätigung findet sich in unseren Annalen kein 
Beispiel.” Voor de zeldzame voorbeelden in de republikeinse geschiedenis, “wo den Annalen zufolge von 
ernstlicher Anwendung dieses Rechtes die Rede war…”: RF. I, 240 e.v. en StR. III/2, 1042 met noot 1. 
121 StR. III/2, 1041; vgl. RG. I, 92-93.   
122 StR. III/2, 1041; vgl. voor de samenhang met de auspicia: RF. I, 241 en 243. 
123 StR. I, 90; RG. I, 79; Abriss 81; RF. I, 381-82. 
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koning op koning en na de instelling van de republiek van consul op consul doorgegeven, 
maar rustten in laatste instantie bij het collectief van patricische senatoren, omdat de band 
tussen staat en goden nooit doorbroken mocht worden:  
 

“Also ist diese Ältestenversammlung am letzten Ende die Trägerin der Herrschermacht 
(imperium) und des Gottesschutzes (auspicia) des römischen Gemeinwesens und in ihr 
die Bürgschaft gegeben für die ununterbrochene Dauer desselben und seiner 
monarchischen, nicht aber erblich monarchischen Ordnung. Wenn also dieser Senat 
später den Griechen eine Versammlung von Königen zu sein dünkte, so ist das nur in der 
Ordnung: ursprünglich ist er in der Tat eine solche gewesen.”124  

 
Mommsen gaf de patres hun in de formule auspicia ad patres redeunt toekomende 
positie als de ‘dragers’ van de magistratuur die Rubino hen, in ieder geval 
staatsrechtelijk, niet in de praktijk (zie boven blz. 86), ontnomen had. Mommsen hield 
vast aan de these van Rubino, dat de magistratuur niet alleen een centrale rol in het 
Romeinse staatsbestel had, maar ook dat deze gebaseerd was op de oorspronkelijke 
koninklijke macht en uiteindelijk op zichzelf berustte, omdat de voorganger of de 
interrex de hoogste magistraat aanwees. De senaat gaf hij echter een veel zelfstandigere 
rol dan Rubino had gedaan. Enerzijds wees hij op het feit dat het interregnum steeds 
vervuld werd door één patricische senator die als magistraat beschouwd kon worden. De 
interrex had zodoende koninklijk gezag. Anderzijds maakte deze interregale functie van 
de patricische leden van de senaat deel uit van de specifieke rol die Mommsen de senaat 
in het Romeinse staatsrecht toebedeelde. Tegenover besluiten van de comitia had de 
senaat een vetorecht als hoeder van de bestaande staatkundige orde. Op een analoge 
manier verzorgde de (patricische) senaat de band tussen staat en goden en hij trad 
zodoende op als hoeder van de religieuze orde. In beide gevallen garandeerde de senaat 
de continuïteit van de staat en zijn instellingen: “wie im Fall der Vakanz des höchsten 
Amtes der Senat die Dauer der Gemeindeverfassung verbürgte, finden wir auch hier 
[vetorecht tegenover besluiten van de comitia] ihn als den Hort der gesetzlichen 
Ordnung…” (RG. I, 93)  

Het Bestätigungsrecht van de patricische senaat had in de republiek in 
toenemende mate aan betekenis verloren. Zijn functie was in de loop van de tijd 
overgenomen door de augures (RF. I, 243-44). Het met dit Bestätigungsrecht verbonden 
Berathungsrecht bleef daarentegen wel bestaan. Dit werd door Mommsen, zoals hiervoor 
aangegeven, staatsrechtelijk scherp vastgelegd door aan te nemen dat een specifieke 
categorie van magistraatshandelingen aan een verplicht beraad met de senaat gebonden 
was, namelijk de “in der Gemeindeordnung […] vorgesehenen ordentlichen […] 
Amtshandlungen.” (StR. III/2, 1029 e.v.; zie boven blz. 95) Bovendien was de 
rechtsgeldigheid van het plebisciet tot de lex Hortensia van 287 v.C. aan een voorafgaand 
besluit van de senaat gebonden geweest.125 Nadien was deze Vorberathung in de praktijk 
gehandhaafd, hoewel zij staatsrechtelijk niet langer noodzakelijk was. Mommsen zag in 
haar de basis van het senaatsregime in de republiek en zodoende ook van het in deze 

                                                 
124 RG. I, 91-92; StR. I, 90-91, 654; II/1, 8; StR. III/2, 1149 is sprake van “de driehonderd koningen van 
Rome”. Grieken: Plutarchos, Pyrrhus 19; vgl. bijv. Livius 9.17.14. 
125 StR. III/1, 159; III/2, 1045-46. 
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periode onder leiding van de senaat tot stand gekomen wereldrijk.126 Terwijl de macht 
van de hoogste magistraten ingedamd werd door de principes van de collegialiteit en de 
annuïteit, en hun rogationes alleen kracht van wet konden krijgen door de auctoritas 
patrum en vervolgens, in de loop van de republikeinse periode, de verplichte 
voorbespreking door de senaat, wist de senaat door dit bekrachtigingsrecht (ook al was 
dat vanaf 287 v.C. informeel) het politieke initiatief te grijpen: 
 

“und was noch wichtiger war, es fehlte ihm [de consul] das erste Element der politischen 
Macht, die Zeit. Der Vorsteher eines Gemeinwesens, welche Machtfülle immer ihm 
eingeräumt werden möge, wird die politische Gewalt nie in die Hände bekommen, wenn 
er nicht auf längere Zeit an der Spitze der Geschäfte bleibt; denn die notwendige 
Bedingung jeder Herrschaft ist die Dauer. Folgeweise gewann der lebenslängliche 
Gemeinderat, und zwar hauptsächlich durch seine Befugnis, den Beamten in allen 
Stücken zu beraten, also nicht der engere patrizische, sondern der weitere patrizisch-
plebejische, den Jahresherrschern gegenüber unvermeidlich einen solchen Einfluß, daß 
die rechtlichen Verhältnisse sich geradezu umkehrten, der Gemeinderat wesentlich die 
Regierungsgewalt an sich nahm und der bisherige Regent herabsank zu dessen 
vorsitzendem und ausführendem Präsidenten.” (RG. I, 275) 

 
Dit was in Mommsens interpretatie een usurpatie van de macht, omdat het politieke 
initiatief staatsrechtelijk per definitie bij de magistratuur lag. De senaat kon immers niet 
op eigen initiatief bij elkaar komen en beslissingen nemen; alleen een magistraat kon 
vergaderingen van de senaat bijeenroepen. Deze usurpering van de macht was een 
geleidelijk proces geweest. Zij was een historisch fenomeen en had geen directe 
staatsrechtelijke basis. Dit wil echter niet zeggen dat de senaat als instituut geen rol van 
betekenis zou spelen in het Romeinse staatsrechtelijke systeem, zoals Bleicken en 
Thomas menen. De usurpering van de macht door de senaat was mogelijk geworden 
doordat de senaat zijn staatsrechtelijke positie had uitgebouwd ten koste van de 
magistratuur. Mommsen heeft deze samenhang in het Römisches Staatsrecht  in een voor 
zijn argumentatie kenmerkende imperatieve toon geformuleerd:  
 

“Wer Augen hat zu sehen, muss es erkennen, dass der Rathschlag des Senats von Haus 
aus mehr war und mehr sein sollte als ein einfacher Rathschlag und als Fesselung der 
Executive empfunden und behandelt ward. Der Uebergang dieses potenzirten Rechts den 
Magistrat zu berathen in die Bindung desselben durch Senatsschluss ist wohl in 
vierhundertjährigem Kampf zwischen Magistratur und Senat entwickelt worden; aber der 
Keim dazu liegt in der Institution selbst.” (StR. III/2, 1032) 

 
De senaat vormde zodoende met de magistratuur en de comitia een staatsrechtelijke 
eenheid van elkaar in evenwicht houdende constitutionele machten met duidelijk van 
elkaar gescheiden en afgebakende bevoegdheden. Op dit evenwicht was de Romeinse 
rechtsstaat gebaseerd:  
 

“Wenn diese Gewalt [van de vroeg-Romeinse koning] eine unumschränkte ist, so ist sie 
nicht minder eine sich selbst beschränkende: indem Romulus die Rechtsverhältnisse des 

                                                 
126 StR. III/2, 1022: “Auf dem Berathungsrecht beruht wie das Senatsregiment so auch die Weltstellung 
Roms.” Vgl. ibid. 1025 en 1032; Abriss, 259: “Dieses Berathungsrecht ist es, auf dem das spätere 
Senatsregiment und die Weltstellung Roms beruhen.” 
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Königs, des Senats, der Bürgerschaft und des Bürgers gegen einander abgrenzt und 
ordnet, binden fortan diese Satzungen die Gemeinde insoweit, als nicht auf dem durch die 
Satzungen selbst vorgesehenen Wege eine Abänderung erfolgt; von da an ist also auch 
die königliche Gewalt durch die staatliche Ordnung gebunden, imperium legitimum.”127  

 
De strenge indeling van het magistratische handelen, alleen of in samenwerking met 
senaat en burgerij (StR. III/2, 1029 e.v.; zie boven blz. 95), heeft in dit principe van 
machtenscheiding en taakverdeling haar fundament; zij behoort, zoals ook de verwijzing 
naar de aan Romulus gebonden overlevering laat zien, voor Mommsen bij de 
oorspronkelijke staatsrechtelijke orde van Rome. Tegelijkertijd garandeerde de grote 
macht van de magistratuur, geconcentreerd in het imperium, een sterke uitvoerende 
macht (vooral in de buitenlandse politiek) en daarmee de handhaving van de 
staatssouvereiniteit. 
 
De historisering van de Romeinse geschiedenis 
 
In deze staatsrechtelijke orde zag Mommsen het specifiek historische karakter van de 
Romeinse staat in tegenstelling tot andere antieke of moderne staten. De voornaamste 
doelstelling van de staatsrechtelijke systematiek was de historisering van de Romeinse 
staat. Dat het Römisches Staatsrecht in deze zin gelezen kan worden, blijkt uit de reacties 
van gelijkgezinde recensenten.128 Nadrukkelijk wees Mommsen in de Römische 
Geschichte, in het hoofdstuk over de oorspronkelijke constitutie van Rome, op de 
verschillen met moderne staten. Dat is heel duidelijk in Mommsens karakteristiek van het 
vroeg-Romeinse wetgevingsproces. Een lex was voor de Romeinen niet, “wie wir es 
fassen, der von dem Souverän an die sämtlichen Gemeindeglieder gerichtete Befehl, 
sondern zunächst der zwischen den konstitutiven Gewalten des Staates [rex en comitia] 
durch Rede und Gegenrede abgeschlossene Vertrag.” (RG. I, 87). Over de rol van de 
senaat merkte Mommsen op:  
 

“Allerdings darf man dies wohl nicht so auffassen, als habe die Gesetzgebung der 
Bürgerschaft und dem Rat gemeinschaftlich zugestanden, etwa wie den beiden Häusern 
in dem heutigen konstitutionellen Staat: der Senat war nicht sowohl Gesetzgeber als 
Gesetzwächter und konnte den Beschluß nur dann kassieren, wenn die Gemeinde ihre 
Befugnisse überschritten, also bestehende Verpflichtungen gegen die Götter oder gegen 
auswärtige Staaten oder auch organische Einrichtungen der Gemeinde durch ihren 
Beschluß verletzt zu haben schien.” (RG, I, 92)  

 
Tenslotte karakteriseerde Mommsen de vroeg-Romeinse monarchie als een “omgekeerde 
constitutionele monarchie”: 
 

“Also war die älteste römische Verfassung gewissermaßen die umgekehrte 
konstitutionelle Monarchie. Wie in dieser der König als Inhaber und Träger der 
Machtfülle des Staates gilt und darum zum Beispiel die Gnadenakte lediglich von ihm 
ausgehen, den Vertretern des Volkes aber und den ihnen verantwortlichen Beamten die 
Staatsverwaltung zukommt, so war die römische Volksgemeinde ungefähr, was in 

                                                 
127 StR. II/1, 10-11; Sallustius, coniuratio Catilinae 6. Rechtsstaat: Rebenich, Mommsen, 118-19. 
128 Bernays, ‘Behandlung’, m.n. 257-58; Freytag, ‘Mommsen’, 99. 
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England der König ist und das Begnadigungsrecht, wie in England ein Reservatrecht der 
Krone, so in Rom ein Reservatrecht der Volksgemeinde, während alles Regiment bei dem 
Vorsteher der Gemeinde stand. 
 Fragen wir endlich nach dem Verhältnis des Staates selbst zu dessen einzelnen 
Gliedern, so finden wir den römischen Staat gleich weit entfernt von der Lockerheit des 
bloßen Schutzverbandes und von der modernen Idee einer unbedingten 
Staatsallmacht.”129  

 
Typerend voor Mommsens werkwijze is dat hij het staatsrechtelijke 
vertegenwoordigingsprincipe verbond met de terminologie van het privaatrecht. Zo 
schreef hij in de Abriss expliciet:  
 

“Der Gesammtwille ist an sich, wenn es gestattet ist einem Ausdruck des römischen 
Privatrechts darauf anzuwenden, eine staatsrechtliche Fiction. Thatsächlich wird dafür 
Vertretung erfordert, ähnlich wie im Privatrecht für den nicht handlungsfähigen Mündel. 
Wie für diesen der Vormund eintritt, so gilt staatsrechtlich als Willenshandlung der 
Gesammtheit diejenige eines in dem bestimmten Fall für sie eintretenden Mannes. […] 
Immer ist die staatliche Willenshandlung die Handlung eines einzelnen Mannes, da das 
Wollen und Handeln an sich untheilbar ist; Gemeindehandlung durch Majoritätsbeschluss 
ist nach römischer Auffassung ein Widerspruch im Beisatz.”130  

 
Hier lag voor Mommsen een principieel onderscheid tussen de Romeinse staat en de 
moderne constitutionele staat, waarin het de volksvertegenwoordiging was die de wil van 
de burgerij tot uitdrukking bracht. Dit onderscheid ligt ook ten grondslag aan het 
interpretatieve kader van de Römische Geschichte, waar Mommsen verschillende malen 
benadrukt “daß der große Grundgedanke des heutigen republikanisch-konstitutionellen 
Staates: die Volkssouveränität auszudrücken durch eine Repräsentantenversammlung, 
dieser Gedanke, ohne den der freie Staat ein Unding wäre, ganz und vollkommen modern 
ist.”131 Het ging Mommsen zowel in het Staatsrecht als in de Römische Geschichte om de 
specifiek römische Auffassung van het vertegenwoordigingsprincipe.  

Het principaat 
 
Mommsens interpretatie van het principaat heeft bij commentatoren veel verwarring 
gesticht. Enerzijds interpreteerde Mommsen het principaat als het “herstel van de 
monarchie”, anderzijds viel het principaat nog in de staatsrechtelijke categorie van de 
magistratuur, waarbij nu “der Wille des höchsten Beamten [de princeps] gefasst wird als 

                                                 
129 RG. I, 94; vgl. StR. III/1, 358-59: “Die Bürgerschaft entscheidet mit souveräner Macht; es liegt im 
Wesen der Institution, dass sie nicht bloss den zu Unrecht verurtheilten Bürger freizusprechen hat, sondern 
auch den zu Recht verurtheilten begnadigen kann. […] Der römische Bürger, der den schuldigen Mann 
freispricht, thut nur, was im monarchischen Staat der König, wenn er Gnade übt…” Dezelfde gedachte van 
de vroeg-Romeinse staat als een “omgekeerde constitutionele monarchie” is met betrekking tot de 
oorspronkelijke positie van de comitia nog in Abriss, 256 te vinden: “wie es denn dafür charakteristisch ist, 
dass Ablehnung eines an die Comitien gebrachten Antrags ungefähr so selten ist wie heutzutage im 
constitutionellen Staat die Weigerung des Monarchen das beschlossene Gesetz zu vollziehen.” 
130 Abriss, 63; mijn cursivering; vgl. StR. II/1, 23: “Wie die Magistratur in gewissem Sinne angesehen 
werden kann als der Vormund der unmittelbaren Willensausdruck nicht fähigen Gemeinde…” 
131 RG. III, 242; vgl. bijv. ook I, 330; II, 367 (citaat onder blz. 131). 
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der rechte Ausdruck des Willens der Gemeinde” (StR. III/1, 302). In deze formulering 
rust het principaat als magistratuur nog op het principe van de volkssouvereiniteit en de 
hiermee verbonden vertegenwoordiging van de burgerij door de magistraat.132 Het is met 
deze constructie dat Mommsen het principaat in zijn Romeins-staatsrechtelijke systeem 
integreerde. Tegelijkertijd echter verbond hij het souvereiniteitsbegrip voor de keizertijd 
met het bestaan van de senaat als een vertegenwoordigend lichaam. “Das leitende Princip 
der neuen Ordnung” was volgens Mommsen “die Uebertragung der 
Gemeindesouveränetät von der Bürgerschaft auf die repräsentative Versammlung”, dat 
wil zeggen de senaat.133 Tegelijkertijd echter was er nu sprake van een “Theilung der 
Souveränetät zwischen dem Senat und dem Principat” (StR. II/1, 107) en zelfs van “den 
beiden concurrirenden souveränen Gewalten, dem Princeps und dem Senat” (StR. II/2, 
926), zoals in het geval van de wetgeving.134 Het souvereiniteitsprincipe is in deze 
formuleringen functioneel verdeeld over de ‘dragers’ van de tot dan toe bij de burgerij 
gelegen en door haar via vertegenwoordiging of direct in de comitia uitgeoefende 
souvereiniteitsrechten. De senaat had sinds 14 n.C. het recht de magistraten te kiezen en 
trad tevens op als hoogste gerechtshof – functies die tot dan toe geheel of ten dele 
uitgeoefend waren door de volksvergadering. De wetgeving was verdeeld over keizer en 
senaat. De princeps kreeg primair de functie van “opperste veldheer” van de staat 
toebedeeld; hier had staatsrechtelijk het imperium-begrip nu zijn belichaming gevonden, 
terwijl het militaire oppercommando politiek gezien de basis vormde van de keizerlijke 
macht.135  

Deze formele scheiding van bevoegdheden had volgens Mommsen geleid tot een 
formele deling van de macht tussen keizer en senaat, een deling die hij nu, omdat de 
comitia na 14 n.C. geen wezenlijke rol meer speelden, begripsmatig opvatte als een 
deling van de souvereiniteit. Dit is de basis van Mommsens definitie van het principaat 
als Dyarchie: 
 

“Immer aber ist die Machtstellung des neuen Princeps so beschaffen, dass die neue 
Ordnung staatsrechtlich keineswegs als Monarchie, auch nicht als beschränkte, 
bezeichnet werden darf. Die Bezeichnung als Dyarchie, das heisst als eine zwischen dem 
Senat einer- und dem Princeps als dem Vertrauensmann der Gemeinde andrerseits ein für 
allemal getheilte Herrschaft, würde das Wesen dieser merkwürdigen Institution 
zutreffender ausdrücken.”136  

                                                 
132 Vgl. StR. II/2, 749: “Wie die frühere Republik, so ruht auch der Principat auf der Volkssouveränetät. 
Alle Gewalten im Staate üben nicht eigenes Recht aus, sondern stellvertretend dasjenige des Volkes, und 
der Princeps ist nichts als ein Beamter mehr, und zwar ein Beamter nicht mit einer Machtfülle, die ihn über 
die Verfassung stellte, sondern mit einer in die verfassungsmässigen Ordnungen eingefügten und fest 
umschriebenen Competenz. Also liegt es im Wesen des Principats, dass der Princeps als der erste der 
Bürger durch die Gesetze des Staates ebenso gebunden ist wie jeder andere auch.” Dit was ook de 
staatsrechtelijke fictie van de Romeinse juristen in de keizertijd: Potter, Roman Empire, 39. 
133 StR. III/2,1238; vgl. ibid. 864, 1225, 1252 e.v. 
134 Vgl. hiervoor de formuleringen StR. II/2, 959-60, 975, 979. 
135 Bijv. StR. II/2, 848: “Dass in dem gesammten Reiche sämmtliche Truppen, ohne Unterschied ihres 
Standquartiers und ihrer sonstigen Stellung, dem Princeps den Feldherrneid leisten und ihm als ihrem 
rechten Oberfeldherrn gehorchen, ist das eigentliche Fundament des Principats…” Behne, Heinrich Siber, 
246 e.v. 
136 StR. II/2, 748; vgl. StR. II/2, 937: “Das Princip dieser Verfassung ist die Dyarchie, die Theilung des 
Regiments zwischen dem Kaiser einer- und dem Senat andererseits…” 
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Deze interpretatie wordt in de moderne oudhistorische literatuur vrijwel niet meer 
verdedigd en het is in dat verband wellicht zinvol er nog eens op te wijzen dat Mommsen 
steeds nadrukkelijk gesteld heeft dat er van een werkelijk gelijkberechtigde positie van de 
senaat geen sprake was.137 Het principaat was in feite “eine durch die rechtlich 
permanente Revolution temperirte Autokratie”, maar, zo vervolgde Mommsen: “Man 
wird nicht erwarten diesen schroffen Satz in der zahmen uns erhaltenen Litteratur 
niedergelegt zu finden; aber gelebt hat er in den Gemüthern, und wenn nicht Bücher, so 
ist Geschichte damit gemacht worden.” (StR. II/2, 1133) Maar ook hier ging het hem 
weer om het ‘wezen’ van de staatsrechtelijke orde die in het ‘systeem’ van het staatsrecht 
tot uitdrukking zou komen. De historische ontwikkeling vanuit de compromisformules 
van Augustus wordt verschillende malen aangeduid, maar vervolgens als niet passend in 
het Staatsrecht genegeerd: “die allmähliche Aufkündigung des Compromisses, auf dem 
die augustische Dyarchie beruht, die Versuche einerseits ein absolutes Senatsregiment 
herbeizuführen, bei dem der Princeps nichts sein soll als dessen Werkzeug, andrerseits 
mit Beseitigung des Senats die Monarchie durchzuführen, in ihrem vollen Umfang und 
mit all ihren Krisen und Kämpfen darzustellen gehören dem Historiker.”138  

Mommsen had in zijn bespreking van de vroeg-Romeinse monarchale 
staatsrechtelijke orde er steeds nadrukkelijk op gewezen dat de koning slechts 
vertegenwoordiger van de populus was, en dat, hoewel hij een veel sterkere machtspositie 
had dan de burgerij, de populus uiteindelijk souverein was. In het principaat kende de 
burgerij in Mommsens systematiek twee vertegenwoordigers: de princeps als magistraat 
en de senaat als vertegenwoordigend lichaam. De tweede koos sinds 14 n.C. de 
magistraten en vulde daarmee zichzelf aan; omdat de “souvereine comitia” hierbij geen 
rol meer speelden kon hij nu functioneel als souverein gelden. Anders ligt het bij de 
tweede vertegenwoordiger van de burgerij, de princeps. De door Augustus gevestigde 
monarchie was niet erfelijk. Daarom bleef de keizerkeuze gebonden aan de traditie van 
de republikeinse magistraatsverkiezingen door de populus; dat wil zeggen dat de 
keizerlijke macht gebaseerd was op de volkssouvereiniteit:  

 
“nach den Ordnungen dieser Zeit erfolgen beide [die Kaiserwahl und die 
Kaiserabsetzung] in legitimer Weise durch den unmittelbaren und unwiderstehlichen 
Ausdruck der öffentlichen Meinung und ist die Entstehung wie die Fortdauer der Gewalt 

                                                 
137 Vgl. bijv. zijn instemmende verwijzing naar Strabo (StR. II/2, 746 n.2) en naar Tacitus, annales 1.2 en 
11.5 (StR. II/2, 748); vgl. ook J. Linderski, ‘Mommsen and Syme’, 50 e.v. 
138 StR. II/2, 748-49; aanduidingen van de historische ontwikkeling van het Principaat zijn veelvuldig te 
vinden in StR. II/2. Terwijl hij enerzijds het principaat retorisch aan de traditionele staatsrechtelijke orde 
bond en het onderscheid met de monarchie benadrukte (bijv. StR. II/2, 911), zag hij tegelijkertijd een 
“Weiterbildung des Principats zur Monarchie” (ibid. 968). Tiberius was voor hem de “Vollender der 
Monarchie” (ibid. 883, vgl. ibid. 864, 1145 en passim), maar ook latere keizers werden met deze 
“Weiterbildung” in verband gebracht: het moment dat Domitianus de censorische bevoegdheid op zich nam 
de senaat op willekeurige wijze aan te vullen betekent voor Mommsen de “Aufhebung der augustischen 
Verfassung” (944); de aanstelling van curatores rerum publicarum onder Trajanus is voor hem “auch […] 
ein wichtiges Moment in der Ausbildung der Monarchie” (1083-84) en dat geldt ook voor de instelling van 
de stedelijke iuridici voor de rechtspraak onder Hadrianus (1084 e.v.). Met Septimius Severus begon “das 
Uebergangsstadium aus der Dyarchie Augusts in den Absolutismus Diocletians…” (962) Vgl. bijv. ook 752 
en 904. Kritisch over Mommsens analyse als te weinig historisch: Winterling, ‘”Staat”, “Gesellschaft” und 
politische Integration’, 95-96. 
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eines jeden Herrschers von Rechts wegen dadurch bedingt, dass der Volkswille damit 
einverstanden ist und bleibt.” (StR. III/2, 1266-67)  

 
Iedere keizerkeuze werd “als ein Act des schlechthin souveränen Volkswillens 
aufgefasst…” (StR. II/2, 788) Het probleem daarbij was dat er geen staatsrechtelijk 
vastgelegde procedure bestond om de ‘volkswil’ vast te stellen, maar in de praktijk waren 
het de soldaten en de senaat die bepaalden wie keizer werd.139  

Mommsen was zich bij deze vaststelling zeer goed bewust van het feit dat de 
senaat in de praktijk eigenlijk geen rol van betekenis meer gespeeld had en dat de keuze 
van het leger steeds de doorslag had gegeven, zodat “der wahrhafte Wille der 
Gesammtheit sich ausweist durch das Recht des Stärkeren.” (StR. II/2, 1133) De 
veelvuldige conflicten om de troon en de rol die praetorianen en legioenen daarin hebben 
gespeeld werden door Mommsen geïnterpreteerd in de begripsmatige context van zijn 
staatsrechtelijke constructie en kregen hier betekenis door het concept van de 
volkssouvereiniteit.140 Zoals de annalistische traditie “nichts [ist] als die staatsrechtliche 
Darlegung der politischen Institutionen Roms in chronologischer Folge und historischem 
Gewande…” (RF. I, 223) zo ging het ook in de analyse van het principaat om de 
staatsrechtelijke systematiek die in de vorm van rechtsregels in de verwarrende door 
anekdotes overwoekerde keizergeschiedenis gezocht moest worden:  
 

“Die Uebernahme des Principats in seinem wesentlichen Kern, dem Imperium, ist also, 
wenn nicht ein Act der freien Selbstbestimmung des einzelnen Bürgers, doch ein Act, der 
von Rechts wegen ebenso wohl auf einen Beschluss des Senats gestützt werden konnte 
wie auf den Zuruf irgend welcher Soldaten, so dass in der That jeder bewaffnete Mann 
gleichsam ein Recht hatte wenn nicht sich, doch jeden andern zum Kaiser zu machen.” 
(StR. II/2, 844; mijn cursiveringen)  

 
En ook hier verbond Mommsen de in de verhalende overlevering tot uitdrukking 
komende staatsrechtelijke systematiek met bewuste formuleringen in de bronnen:  
 

“Die merkwürdige Aehnlichkeit dieses Acts mit der Uebernahme des Oberbefehls gegen 
Antonius, wie sie Augustus späterhin zu formuliren gefiel, ‘der Berufung an die Spitze 
des Gemeinwesens kraft des Willens des gesammten Volkes’, ist gewiss nicht zufällig: 
Augustus stellte in jenem Satze gewissermassen das Schema hin, nach dem seine 
Nachfolger antraten, und in dem Zuruf, mit dem Bürger und Soldaten den Auserwählten 
des Volks als ihren Imperator begrüssten, fand dasselbe seinen förmlichen Ausdruck.”141  

 

                                                 
139 StR. III/2, 1267: “Wie dieser Volkswille sich äussert, ist formell nicht festzustellen; die üblichen Träger 
dafür sind einerseits der Senat, andrerseits die Truppen und die Sanction giebt bei der Einsetzung wie bei 
der Absetzung allein der Erfolg. Indess gilt als die zweckmässigste und natürlichste Manifestation des 
Volkswillens die Erklärung des Senats, welche sich in beiden Fällen in republikanischer Form vollzieht: bei 
der Einsetzung in der Aufforderung zur Annahme des Imperatornamens, bei der Absetzung in der Form der 
Erklärung des Kriegsstandes und der Aechtung.” 
140 Flaig, ‘Im Schlepptau der Masse’, 428 e.v.; idem, ‘Volkssouveränität’, 327-28. 
141 StR. II/2, 844 (met verwijzing naar: Mon. Ancyr. 6.13). Mommsen gaf toe dat het bij Augustus’ 
formulering ging om “eine nachträgliche Fiction”, maar: “Nichts desto weniger ist sie für die Gestaltung 
des Principats massgebend geworden…” (StR. I, 697). 
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De conclusie luidt dan ook dat het principaat “die Fortsetzung und die Vollendung der 
römischen Demokratie” was, want: “Diese allmächtige Magistratur ruht auf dem Grunde 
der Volkssouveränetät, aber einer Souveränetät, die wohl in dem Beschluss der 
Reichsvertretung [d.w.z. de senaat] ihren Ausdruck finden kann, nicht minder aber in der 
öffentlichen Meinung des Heerlagers.” (StR. II/2, 844) Hier lag de basis voor de 
negatieve inschatting van de niet op een parlementaire vertegenwoordiging gebaseerde 
democratie: “Der Volkswille erhebt den Princeps, wenn und wann er will, und stürzt ihn, 
wenn und wann er will; die Vollendung der Volkssouveränetät ist zugleich ihre 
Selbstvernichtung.” (StR. II/2, 1133)  

Zodoende construeerde Mommsen in feite een dubbele staatsrechtelijke basis 
voor het principaat. De senaat gold nu ook formeel als vertegenwoordiger van de 
populus. Omdat hij een rol speelde bij de wetgeving en zich zelf, als een representatief 
lichaam van de populus, door verkiezing aanvulde, had hij deel aan de souvereiniteit. 
Inzake wetgeving en bestuur was er zelfs sprake van een met de princeps gedeeld 
bewind: de dyarchie. Tegelijkertijd berustte de staatsrechtelijke positie van de tweede 
vertegenwoordiger van de populus, de princeps, op de volkssouvereiniteit – hetzij 
indirect door verkiezing in de senaat als een de populus vertegenwoordigend lichaam, 
hetzij door het leger dat de plaats innam van de obsoleet geworden comitia. In het tweede 
geval – en Mommsen wist uiteraard dat dit direct of indirect steeds de reële 
machtssituatie was – abstraheerde Mommsen van de historische gebeurtenissen en leidde 
hieruit een staatsrechtelijke regel af. 
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5 De Romeinse democratie en het negentiende-eeuwse 

constitutionalisme  
 
Egon Flaig heeft de these opgesteld dat Mommsen in het Römisches Staatsrecht “eine 
konzentrierte Auseinandersetzung mit Rousseau sowie mit Sieyès und Mably [geführt 
hat], also mit derjenigen politischen Strömung, die im neunzehnten Jahrhundert eine 
direkte Demokratie befürwortete.”142 En inderdaad had Mommsen niet veel vertrouwen 
in de politieke wijsheid van de Romeinse comitia. Dat blijkt al uit het feit dat hij het 
nodig achtte de burgerij in analogie met het privaatrecht als ‘onmondige knaap’ aan te 
duiden die een ‘voogd’ nodig had. In het Römisches Staatsrecht wordt deze analogie 
gebruikt onder het kopje ‘Fehlerhaftigkeit des Volksschlusses’: “der Willensact der 
Gemeinde, dem Irren und Fehlgreifen ebenso ausgesetzt wie der Willensact des 
unmündigen Knaben, bedarf der ‘Mehrung’ und der Bestätigung durch den Rath der 
Alten.”143  

Flaig wijst terecht op de negatieve gevolgen die het ontbreken van een 
representatieve vertegenwoordiging volgens Mommsen in Rome gehad zou hebben. In 
een grote staat, zoals in het door militaire expansie snel groeiende Rome, kon 
volkssouvereiniteit in de vorm van een volksverzameling waar de burgers 
gemeenschappelijk besluiten namen geen sprake zijn van een coherente politiek en 
uiteindelijk slechts leiden tot autocratie. Eén van de hoofdlijnen in de geschiedenis van de 
republiek was voor Mommsen zodoende de constante uitbreiding en pervertering van de 
oorspronkelijke souvereiniteit, niet alleen door de op steeds meer ambten uitgebreide 
verkiezingen, maar ook inzake wetgeving. Deze ontwikkeling werd door hem zeer 
negatief beoordeeld, vooral omdat zij de staatsrechtelijke orde met haar door Mommsen 
positief gewaardeerde sterke uitvoerende macht van de magistratuur zelf ondergroef:  
 

“ohne Zweifel war in Rom wie überall der Begriff der republikanischen Grundrechte, 
welche auch die souveräne Gemeindeversammlung binden sollten, wie theoretisch 
eigentlich unlogisch, so praktisch schwankend. Aber diese unlogischen und 
schwankenden Begriffe haben hier, wie so oft, die Geschichte gemacht…”144  

 
Opmerkelijk is in dit verband dat Mommsen de democratische volkssouvereiniteit in het 
algemeen een zelfdestructief karakter toemeet, “wie denn immer die Demokratie sich 
dadurch vernichtet hat, dass sie die Consequenzen ihres Princips durchführt.”145 De 
monarchie die in de late republiek tot stand kwam was voor Mommsen het uiteindelijke 
resultaat geweest van deze “comitiale Souveränetät”.  

                                                 
142 Flaig, ‘Volkssouveränität’, 329. 
143 StR. III/2, 1038-39; zo ook Abriss 257; toch is hier reeds enige voorzichtigheid te betrachten, want RF. I, 
281 merkt Mommsen n.a.v. deze formulering op: “Gewiß ist ferner die Vorstellung, die bei manchen 
Neueren umgeht, die Bürgerversammlung mit dem willenlosen Kinde auf eine Linie zu stellen keinem 
Römer in den Sinn gekommen.” 
144 StR. I, 15; mijn cursiveringen. 
145 StR. I, 15 noot 1; vergelijk ook de cursiveringen in citaat hierboven; vgl. RA. 290 (1870) waar 
Mommsen het heeft over de “verfassungsmäßigen Absolutismus, den man das römische Kaisertum nennt 
und den in folgerechter Selbstvernichtung die römische Demokratie aus sich entwickelt hat.” Vgl. StR. II/2, 
1133 (cit. boven blz. 106). 
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Daarbij hadden twee elementen een rol gespeeld. In de eerste plaats is dat het door 
Mommsen zeer negatief beoordeelde volkstribunaat (zie onder blz. 162-63) dat reeds in 
de beschrijving van zijn ontstaansgeschiedenis in de Römische Geschichte met de 
monarchie in verband wordt gebracht. De reden, waarom de tyrannis in de oud-Italische 
staten in tegenstelling tot de Griekse wereld zo zeldzaam was, zag Mommsen in het feit, 
“daß die Tyrannis überall die Folge des allgemeinen Stimmrechts ist und daß die Italiker 
länger als die Griechen die nicht grundsässigen Bürger von den 
Gemeindeversammlungen ausschlossen; als Rom hiervon abging, blieb auch die 
Monarchie nicht aus, ja knüpfte eben an an das tribunizische Amt.” (RG. I, 290) Het 
waren in Mommsens ogen de volkstribunen die met hun akkerwetten en ‘demagogie’ in 
de door de bezitloze hoofdstedelijke Pöbel beheerste comitia tributa de weg voor de 
monarchie vrijmaakten. Reeds de akkerwet van Spurius Cassius (hoewel zelf consul) 
wordt met het koningschap in verband gebracht en het is voor Mommsens interpretatie in 
dezen kenmerkend dat hij deze met de latere volkstribuun Tiberius Gracchus in verband 
brengt. En in het Römisches Staatsrecht wordt de tribunicia potestas van de princeps met 
het volkstribunaat van Gaius Gracchus in verband gebracht, zodat deze als de geestelijke 
grondlegger van het principaat verschijnt (StR. II/2, 874). 

De tweede verbinding tussen volkssouvereiniteit en de monarchie wordt gevormd 
door de grote militaire commando’s die in de late republiek aan mensen als Pompeius en 
Caesar waren toegekend en die het deze politici mogelijk hadden gemaakt de op de 
volkssouvereiniteit gebaseerde republikeinse staatsorde omver te werpen.146  Een 
keerpunt was hier de coalitie tussen Pompeius en de ‘democraten’. De door de 
volkstribunen Gabinius en Manilius in de comitia tributa doorgezette lex Gabinia en lex 
Manilia bezorgden Pompeius het commando in respectievelijk de strijd tegen de piraterij 
en tegen Mithradates van Pontus en daarmee, zo meende Mommsen, de feitelijke 
heerschappij in Rome: “Pompeius’ Ausnahmestellung war schon nach dem Gabinischen, 
um wie viel mehr nach dem Manilischen Gesetz mit einer republikanischen 
Staatsordnung unvereinbar. Er war, wie schon damals die Gegner mit gutem Grund 
sagten, durch das Gabinische Gesetz nicht zum Admiral, sondern zum Reichsregenten 
bestellt worden…’.147 Ook hier was de band met het latere principaat makkelijk gelegd, 
omdat dit staatsrechtelijk met het opperbevelhebberschap, het proconsulair imperium 
maius, verbonden was.  

De reden voor deze samenhang van democratie en monarchie zag Mommsen in 
het ontbreken van het parlementair-representatieve systeem in de antieke wereld. Op 
basis van dit manco kon Mommsen de democratische beweging in Rome, die hij verbond 
met de namen van Gaius Gracchus en Julius Caesar, met de monarchie in verband 
brengen en de door Caesar nagestreefde monarchie als “democratisch” bestempelen: 
“Wenn die Ideen der Demokratie und der Monarchie in ihr [Caesars ‘partij’] 
zusammenflossen, so war dies nicht die Folge einer zufällig eingegangenen und zufällig 
                                                 
146 StR. I, 13: “Die souveränen Comitien können allerdings in Betreff der Magistratur beschliessen, was 
ihnen beliebt, und somit sich auch über diejenigen Gesetze hinwegsetzen, welche zum Wesen der 
republikanischen Ordnung gehören, wohin vor allem das consularisch-dictatorische Schema für das 
Oberamt und die Befristungen der Magistratur zu rechnen sind.” Vgl. voor voorbeelden: ibid. I, 58, 100-
101; III/2, 1081 (Caesar), en passim. Vgl. Heuß, ‘Mommsen und die revolutionäre Struktur des römischen 
Kaisertums’, m.n. 82 e.v. 
147 RG. IV, 119; vgl. verder onder blz. 177. 
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lösbaren Koalition, sondern es war im tiefsten Wesen der Demokratie ohne 
Repräsentativverfassung begründet, daß Demokratie wie Monarchie zugleich ihren 
höchsten und letzten Ausdruck in Caesar fanden.” (RG. V, 40) Vanuit dit vermeende 
politieke programma wordt Caesars monarchie dan positief beoordeeld: “Denn diese 
Monarchie war nicht die orientalische Despotie von Gottes Gnaden, sondern die 
Monarchie, wie Gaius Gracchus sie gründen wollte, wie Perikles und Cromwell sie 
gründeten: die Vertretung der Nation durch ihren höchsten und unumschränkten 
Vertrauensmann.” (RG. V, 142) Hierop volgt dan vanaf de tweede editie Mommsens 
befaamde afwijzing van het moderne caesarisme, zoals dat in het contemporaine 
Frankrijk door Napoleon III in navolging van zijn oom vorm had gekregen, door zijn 
verwijzing naar de specifieke omstandigheden van het antieke Rome:  
 

“Caesars Werk war notwendig und heilsam, nicht weil es an sich Segen brachte oder 
auch nur bringen konnte, sondern weil, bei der antiken, auf Sklaventum gebauten, von 
der republikanisch-konstitutionellen Vertretung völlig abgewandten Volksorganisation 
und gegenüber der legitimen, in der Entwicklung eines halben Jahrtausends zum 
oligarchischen Absolutismus herangereiften Stadtverfassung, die absolute 
Militärmonarchie der logisch notwendige Schlußstein und das geringste Übel war.” (RG. 
V, 143-44)  

 
Deze tegenstelling tussen het representatieve systeem en de op een directe democratie 
gebaseerde absolute monarchie maakt deel uit van het politieke denken van het 
negentiende-eeuwse liberalisme. Wanneer de liberalen het principe van de 
volkssouvereiniteit al aanvaardden – Julian Schmidt bijvoorbeeld deed dat expliciet niet – 
verbonden zij het met het principe van de vertegenwoordiging.148 Hoewel Flaig 
Mommsens politieke denken hier op zichzelf correct opvat, is zijn hypothese onjuist en 
misleidend in het geval van diens constructie van het Romeinse staatsrecht. Er is geen 
enkele aanleiding aan te nemen dat Mommsen bij het schrijven van het Römisches 
Staatsrecht bewust reageerde op de politieke filosofie van de genoemde Franse auteurs. 
Ook in de aan historische analogieën zo rijke Römische Geschichte, waaraan in 
hoofdlijnen het zelfde staatsrechtelijke systeem ten grondslag is gelegd, komen de door 
Flaig genoemde namen niet voor. Mommsen kon zijn liberale inspiratie dan ook dichter 
bij huis vinden, namelijk in de Duitse discussie zoals deze met name ten tijde van de 
revolutie van 1848-49 gevoerd was. Als voorbeeld kan een anoniem, waarschijnlijk door 
Julian Schmidt geschreven artikel dienen dat in de zomer van 1848 in Die Grenzboten 
verscheen. Hierin wordt de directe democratie, zoals deze in het antieke Athene had 
bestaan, gecontrasteerd met het representatieve systeem:  
 

“Wenn also diese Demokratie vom reinsten Wasser, die in einem kleinen Freistaat wie 
Athen wohl gemessen war, wo jeder Bürger Zeit genug hatte, in allen 
Staatsangelegenheiten zu Hause zu sein, weil er die eigentliche Arbeit seinen Sklaven 
überließ, in einem Reich von weitem Umfang, verschiedenartiger Bildung und 
Beschäftigung durchgeführt werden sollte, so würde sie zwar recht ergötzliche, aber nicht 
eben heilsame Resultate herausstellen.”149  

 

                                                 
148 Vgl. Flaig, ‘Volkssouveränität’, 333-34. 
149 ††, ‘Neupolitischer Katechismus’, Grenzboten 7 (1848/III) 261-79, aldaar 272. 
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In de stadsgemeenschap van het vroege Rome boden de volksvergaderingen een goede 
mogelijkheid de burgers bij het bestuur te betrekken. In het door de expansie en de 
uitbreiding van de burgerij zich tot een grote staat ontwikkelende Rome werd deze 
bestuursvorm een anachronisme. Het is in dit verband tekenend dat Mommsen in het 
hoofdstuk over de ‘oorspronkelijke constitutie van Rome’ bij zijn ook begripsmatige 
aanscherping in de tweede editie van de Römische Geschichte het woord Staat (bijv. 1e 
ed. I, 157) verving door Gemeinde (I, 257). Het was de directe democratie van de 
republiek geweest die de militaire monarchie van de keizertijd tot gevolg had gehad. Het 
parlementair-representatieve systeem zou een staat voor deze ontwikkeling kunnen 
behoeden, maar Mommsen heeft, voor zover ik zie, nergens deze analogie bewust 
gebruikt. Daarbij moet ook bedacht worden dat na 1848 vrijwel alle Duitse staten, nu 
inclusief Pruisen, in ieder geval op papier een constitutioneel stelsel kenden. De liberalen 
zagen hierin de basis voor een verdere constitutionele, op een volksvertegenwoordiging 
gebaseerde ontwikkeling. Mommsen gebruikte zodoende de vaststelling dat de directe op 
volksvergaderingen gebaseerde democratie tot despotie had geleid in de eerste plaats om 
een specifiek historisch staatsrecht te construeren, niet om met behulp van deze 
constructie een politieke discussie te voeren. Directe verwijzingen naar de ‘democraten’ 
van 1848/49 ontbreken dan ook volkomen, zowel in de Römische Geschichte als in het 
Römisches Staatsrecht. Mommsens liberaal-politieke stellingname in dezen ligt zodoende 
enkel impliciet aan het Römisches Staatsrecht ten grondslag.150 

In een aantal gevallen heeft Mommsen de Romeinse staatsinstellingen wèl 
gekarakteriseerd in analogie met moderne instituties. Zo schreef hij bijvoorbeeld over 
“das Verwerfungsrecht des patrizischen Senats, der gleichsam wie ein Oberhaus jenen 
Komitien in fester Geschlossenheit gegenüberstand…” En het “Geldbewilligungsrecht 
des römischen Senats” in de vroege republiek kon naar zijn mening “in seinen 
Wirkungen mit dem Steuerbewilligungsrecht in den heutigen konstitutionellen 
Monarchien zusammengestellt werden.”151 De functie van de analogie is hier echter 
slechts illustratief. Zij wordt gebruikt om de negentiende-eeuwse lezer de betreffende 
historische verschijnselen te verduidelijken. Dat Mommsen zelf het constitutionele 
onderscheid tussen de besproken Romeinse en de analoge moderne instituties wel 
degelijk maakte blijkt uit zijn formuleringen. De Romeinse senaat functioneerde 
“gleichsam wie ein Oberhaus”, maar was dus geen Hogerhuis. En het budgetrecht kon 
niet als staatsrechtelijke functie van de Romeinse senaat opgevat worden, maar was 
slechts “in seinen Wirkungen” vergelijkbaar met met dat van de hier niet expliciet 
genoemde volksvertegenwoordigingen in de negentiende-eeuwse constitutionele 
monarchieën. Ook in het Römisches Staatsrecht worden analogieën voornamelijk 
gebruikt om verschillen tussen Romeinse en moderne staatsinstellingen te verduidelijken. 
Zo was bijvoorbeeld de senaat, “nach heutiger Ausdrucksweise, weniger ein Parlament 
als eine oberste Verwaltungs- und Regierungsbehörde. Sie greift ein in die gesammte 
magistratische Thätigkeit, so weit sie ausserordentlicher Art ist…”  (StR. III/2, 1034-35) 

                                                 
150 Een systematische vergelijking van liberale en democratische standpunten in dezen geeft: Backes, 
Liberalismus und Demokratie, 118 e.v., 209 e.v., 332 e.v. (met veel sympathie voor de liberalen); vgl. voor 
de leidende theoreticus van de democraten, Julius Fröbel: Koch, Fröbel. 
151 RG. I, 274 en 275; overigens gebruikt ook Rubino, in wiens werk analogieën nog zeldzamer zijn dan in 
Mommsens Römisches Staatsrecht, deze vergelijking: “der Senat trat durch sie gegen die Beamten in 
dasselbe Verhältniß, wie die Stände der neueren Zeit zu der Regierung…” (Untersuchungen, 178). 
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Hij functioneerde dan ook niet als een modern parlement: “Private dagegen konnten, 
abgesehen von dem internationalen Verkehr, sich nicht an den Senat wenden; seine 
Stellung bietet keine Analogie zu dem Recht der heutigen repräsentativen Körper 
Petitionen entgegenzunehmen.”152  

Hierop is één uitzondering te melden. In het hoofdstuk over de ‘Geschäftsordnung 
des Senats’ (StR. III/2, 905-1003) wordt de senaat wel verschillende malen als parlement 
aangeduid (direct: 906, 965). Er is sprake van “parlamentarische Gewohnheiten” (906, 
939), van een “parlamentarischer Geschäftsleitung” (906) en van een “parlamentarischen 
Commission” (1003). Cicero’s klacht over een senaatszitting in 60 v.C. is de 
“Beschwerde eines alten Parlamentariers” (StR. III/2, 987 noot 1, gebaseerd op Cicero’s 
brief aan Atticus 1.19.9). En Mommsen schrijft naar aanleiding van de senatoriale 
gewoontes zelfs over “das parlamentarische Wesen der Römer” (940). Het gaat in dit 
geval niet om de senaat als staatsrechtelijk instituut in relatie tot andere staatsrechtelijke 
instellingen, maar steeds om de procedures van senaatsvergaderingen. Aan de specifieke 
van het moderne parlement fundamenteel verschillende functie van de senaat in de 
staatkundige orde van Rome veranderde dit niets.153  

                                                 
152 StR. III/2, 1175; vgl. bijv. ook ibid. 1139 over de financiële verantwoordelijkheid van de magistraten. 
153 Bleicken, ‘Lex Publica’, 42 wijst er in dit verband terecht op dat het feit dat Mommsen de senaat een 
aantal malen als ‘parlement’ aanduidt “nur illustrative Funktion” heeft. Daarbij is te bedenken dat de 
vergelijking van de senaat met het moderne parlementaire leven in het midden van de negentiende eeuw 
niet ongebruikelijk was; vgl. Kolster, ‘Ueber die parlamentarischen Formen im römischen Senate’, 
Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 9 (1842) kol. 409-38, aldaar kol. 409. In tegenstelling tot  
Mommsen plaatst Kolster zijn artikel, dat verder een zeer geleerd filologisch werk is, in de inleiding 
expliciet in de exemplarische traditie. 
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6 Een oriëntalistisch raamwerk: dominaat en sultanaat 
 
Het principaat maakte voor Mommsen nog onmiskenbaar deel uit van het Romeins-
staatsrechtelijke systeem. De historische scheidslijn lag voor hem in de ondergang van de 
centrale macht in de derde eeuw en de daaropvolgende restauratie van de staatsmacht 
door Diocletianus en Constantijn. Terwijl het principaat nog deel uitmaakte van de 
magistratuur, was dit nieuwe bewind een werkelijke, dat wil zeggen absolute monarchie. 
Zij kwam niet uit de lucht vallen. In band II/2 van het Römisches Staatsrecht, dat het 
principaat als thema heeft, wijst Mommsen herhaaldelijk op de geleidelijke ontwikkeling 
van monarchale vormen  
 

“fast gleichzeitig mit den Anfängen des Principats; und wenn sie auch nicht durchdringt, 
vielmehr, im Grossen und Ganzen betrachtet, officiell abgelehnt wird und darum ihre 
Kennzeichen mehr dem Kaiser von Anderen beigelegt als von ihm selber geführt werden, 
so ist es doch nothwendig auf diese dem Wesen des Principats entgegengesetzte, 
allmählich aber dasselbe unterhöhlende und schliesslich in die eigentliche Monarchie 
überführende Anschauungsform einen Blick zu werfen, theils weil die im Grunde 
arbeitende Gegenströmung für das Verständniss des Principats selbst wesentlich ist, theils 
weil der Gegensatz des Principats und der auf ihn folgenden und aus ihm entwickelten 
Monarchie hier in schärfster Weise hervortritt.” (StR. II/2, 755)  

 
Door zich te concentreren op de ‘rationele’ staatsrechtelijke structuur van het principaat 
kon Mommsen de niet-juridische, religieus-charismatische basis van het keizerschap in 
de vorm van de keizercultus en de aan Augustus en zijn opvolgers verleende eerbewijzen 
negeren of met de verdere ontwikkeling met het dominaat verbinden.154 Conform de door 
Jhering expliciet geformuleerde, maar ook door Mommsen geaccepteerde en gebruikte 
periodiseringsstrategie worden in het principaat zichtbare ontwikkelingen slechts als 
“tegenstroming” geduid en pas systematisch verbonden met de volgende periode: het 
dominaat. 

In het Römisches Staatsrecht heeft Mommsen deze laatste fase niet systematisch 
behandeld, omdat het niet in de op het principe van de magistratuur opgebouwde 
systematiek paste. In de Abriss heeft hij wel een korte systematische karakteristiek van de 
‘Staatsordnung seit Diocletian’ gegeven (blz. 275 e.v.), maar het is in zijn omschrijving 
van het principaat dat hij de fundamentele tegenstelling definieerde. Hier onderscheidt hij 
drie mogelijke constructies van de monarchie, waarbij hij voor het principaat een 
specifieke met zijn opvatting van de magistratuur conforme categorie formuleert:  
 

“wenigstens ist von den drei überhaupt möglichen Constructionen der Monarchie, der 
Auffassung des Monarchen als des höchsten Vertreters der souveränen Staatsgemeinde, 
der Auffassung desselben als des Gottes auf Erden und derjenigen als des Herrn und 
Eigenthümers der reichsangehörigen Personen und Sachen dem augustischen Principat 
die erste wesentlich homogen, wenn gleich der einigermassen hybriden von 
gegensätzlichen Tendenzen beherrschten Institution weder der Monarch-Gott noch der 
Monarch-Herr schlechthin fehlen.” (Abriss, 149) 

 
                                                 
154 Vgl. Alföldi, ‘Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniells’, 5. 
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De beide laatste elementen, die het karakter van de ‘ware’ monarchie bepalen, werden 
bepalend voor het dominaat. Deze tegenstelling tussen principaat en dominaat wordt 
vervolgens, en dat is essentieel, teruggevoerd tot de tegenstelling tussen “occident” en 
“oriënt”:  
 

“Aber durchgeführt worden ist in demselben weder jene noch diese Anschauung; 
vielmehr liegt hier die Scheide des augustischen auf dem occidentalischen Gedankenkreis 
ruhenden Principats von der diocletianisch-constantinischen Monarchie des Ostens, in 
welcher, namentlich seit der Einfluss der christlichen Religion dem Monarchen-Gott 
hindernd in den Weg trat, der Monarch-Herr logisch und praktisch zu voller 
Entwickelung gelangte.” (Abriss, 149)  

 
Dit was geen nieuw inzicht in 1893, maar een visie die constitutief is voor Mommsens 
hele constructie van het Romeinse staatsrecht – in  het Römisches Staatsrecht wees hij al 
kort op de vestiging van “die griechisch-orientalische Monarchie” door Diocletianus 
(StR. III/2, 1254) – èn van de Römische Geschichte. 

De Romeinse geschiedenis werd door Mommsen met behulp van het paradigma 
van het negentiende-eeuwse “oriëntalisme” in een grotere continuïteit ingebed, die haar 
met de moderne Duitse en Europese geschiedenis verbond. Met dit begrip ‘oriëntalisme’ 
heeft Edward Said onder andere de in de westerse wereld overheersende ideologie 
aangeduid die uitging van een fundamentele tegenstelling tussen ‘het westen’ en ‘het 
oosten’, tussen ‘occident’ en ‘oriënt’, een tegenstelling die vastgelegd was in 
stereotypische beelden van de oriënt.155 De beide andere, maar wel hieraan gerelateerde 
hoofdbetekenissen die Said het begrip ‘oriëntalisme’ gegeven heeft – het corpus van al 
dan niet professioneel-wetenschappelijke beschrijvingen van (delen van) de oriëntaalse 
wereld en het institutionele raamwerk waarbinnen deze beschrijvingen een politieke rol 
konden spelen in de kolonisatie van de niet-westerse wereld door Europa en later ook de 
Verenigde Staten – zullen voor de volgende analyse van minder belang zijn. 
‘Oriëntalisme’ als ideologie, als een manier om de Europese of westerse identiteit, of 
eventueel de identiteit van afzonderlijke westerse landen, te kunnen representeren is 
echter van groot belang voor een goed begrip van Mommsens Römische Geschichte. 

De basis voor het onderscheid tussen oost en west wordt gevormd door de 
vermeende karaktertrekken die kenmerkend zouden zijn voor de verschillende 
nationaliteiten. De oriëntalen waren slap (IV, 149) en verwekelijkt (RG. VII, 90; 151-52), 
wreed (RG. VII, 87) en dierlijk (III, 305). Wanneer de joden en de Karthagers ter sprake 
komen, is er van specifieke ‘semitische’ karaktertrekken sprake, maar deze worden elders 
steeds weer met de oriënt verbonden. Tekenend is de onoverkomelijk geachte “nationale 
afkeer” die oriëntalen en occidentalen van elkaar zouden hebben (RG. II, 9 en 125). Haat 
en fanatisme werden als typerende karaktereigenschappen van de semieten opgevat, en 

                                                 
155 Said, Orientalism; vgl. Kabbani, Europese mythen. Specifiek voor de oude geschiedenis: Hauser, 
‘Orientalismus’; vgl. voor de gangbare negentiende-eeuwse opvattingen in Duitsland m.b.t. de oriënt: 
Ammann, Östliche Spiegel; oriëntalistische elementen in de Duitse literatuur vanaf de Middeleeuwen: 
Kontje, German orientalisms. 
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waren ook terug te vinden bij de positief beoordeelde Hannibal: “freilich haßte er, wie 
nur orientalische Naturen zu hassen verstehen…”156 

De opvatting van het Romeinse staatsrecht als deel van een occidentaalse politiek-
staatkundige traditie maakt niet alleen de weg vrij voor een zinvolle vergelijking met de 
moderne Duitse en Europese staten, maar geeft ook een raamwerk voor de Römische 
Geschichte. Dat geldt dan natuurlijk in de eerste plaats voor de staatkundige ontwikkeling 
van Rome en specifiek voor Caesars monarchie: “Denn diese Monarchie war nicht die 
orientalische Despotie von Gottes Gnaden, sondern die Monarchie, wie Gaius Gracchus 
sie gründen wollte, wie Perikles und Cromwell sie gründeten: die Vertretung der Nation 
durch ihren höchsten und unumschränkten Vertrauensmann.”157  

Daartegenover stond het concept van de “oriëntaalse despoot”, de “sultan”.158 
Deze wordt in de gangbare voorstelling bekleed met een absolute macht die hij volstrekt 
willekeurig uitoefent. Zijn onderdanen en vooral ook de vrouwen in zijn harem zijn als 
slaven aan hem onderworpen. Zijn leven wordt gekenmerkt door een exuberante luxe die 
ostentatief tentoongespreid wordt. Mommsen vond de ‘sultan’ met name gepersonifieerd 
in Mithradates VI van Pontus, wiens portret is geschilderd in kleuren ontleend aan alle 
mogelijke oriëntalistische clichés. De bronnen over Mithradates’ leven worden door 
Mommsen, ondanks de voor de oriënt typerend geachte sagevorming, betrouwbaar 
geacht.159 Hoewel Mommsen de hellenistische invloed op de koning onderkende, was 
Mithradates voor hem “durchaus ein Orientale gemeinen Schlags, roh, voll sinnlichster 
Begehrlichkeit, abergläubisch, grausam, treu- und rücksichtslos, aber so kräftig 
organisiert, so gewaltig physisch begabt, daß sein trotziges Umsichschlagen, sein 
unverwüstlicher Wiederstandsmut häufig wie Talent, zuweilen sogar wie Genie 
aussieht.” (RG. III, 280) Ook zijn heerschappij wordt als “typisch oriëntaals” 
gepresenteerd: “Im Orient, wo das Verhältnis des Herrschers und der Beherrschten mehr 
den Charakter des Natur- als des sittlichen Gesetzes trägt, ist der Untertan hündisch treu 
und hündisch falsch, der Herrscher grausam und mißtrauisch. In beiden ist Mithradates 
kaum übertroffen worden. […] Was Mithradates in der Tat auszeichnet unter der großen 
Anzahl gleichartiger Sultane, ist seine grenzenlose Rührigkeit.” (RG. III, 278-79) Deze 
“Rührigkeit” kwam onder andere daarin tot uitdrukking, dat Mithradates “in ganz 
orientalischer Weise, bemüht [war], sein Reich, das schon nicht klein war, […] nach allen 
Seiten hin zu erweitern…” (RG. III, 282) 

De strijd die de Romeinen verschillende malen met deze oriëntaalse veroveraar 
hadden te voeren wordt door Mommsen in de continuïteit van de antieke zowel als van de 
                                                 
156 RG. II, 95; vgl. III, 34 en 35; IV, 157; VII, 242; vgl. IV, 136 over Mithradates van Pontus, zonder deze 
hier expliciet als “oriëntaals” te karakteriseren. ‘Fanatisme’ behoorde tot de steeds terugkerende algemene 
oordelen over de oriënt: Ammann, Östliche Spiegel, 26. 
157 RG. V, 142; vgl. verder boven blz. 109. 
158 Ammann, Östliche Spiegel, m.n. 26-27 en 72 e.v.; Grossrichard, The Sultan’s court; Koebner, ‘Despot 
and despotism’; Stuurman, Staatsvorming, 192 e.v.; Venturi, ‘Oriental despotism’. 
159 RG. III, 278: “Wenngleich unsere Berichte über ihn im wesentlichen auf schriftliche Aufzeichnungen 
der Zeitgenossen zurückgehen, so hat nichtsdestoweniger die im Orient blitzschnell sich bildende Sage den 
mächtigen König früh geschmückt mit manchen der Züge ihrer Simson und Rustem; aber auch diese 
gehören zum Charakter ebenwie die Wolkenkrone zum Charakter der höchsten Bergspitzen: die 
Grundlinien des Bildes erscheinen in beiden Fällen nur farbiger und phantastischer, nicht getrübt noch 
wesentlich geändert.” Vgl. voor de ontwikkeling van het idee van een ‘sprookjesachtige’ Oriënt in 
samenhang met een in toenemende mate negatief beeld van deze zelfde Oriënt vanaf de late Middeleeuwen: 
Fisch, ‘Der märchenhafte Orient’.  
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hierop volgende middeleeuwse en moderne geschiedenis geplaatst, een geschiedenis die 
mede bepaald werd door de continuïteit van het conflict tussen oriënt en occident:  
 

“Indes wie man immer über die Individualität des Königs urteilen möge, seine 
geschichtliche Stellung bleibt in hohem Grade bedeutsam. Die Mithradatischen Kriege 
sind zugleich die letzte Regung der politischen Opposition von Hellas gegen Rom und 
der Anfang einer auf sehr verschiedenen und weit tieferen Gegensätzen beruhenden 
Auflehnung gegen die römische Suprematie, der nationalen Reaktion der Asiaten gegen 
die Okzidentalen. Wie Mithradates selbst so war auch sein Reich ein orientalisches, die 
Polygamie und das Haremwesen herrschend am Hofe und überhaupt unter den 
Vornehmen, die Religion der Landesbewohner wie die offizielle des Hofes vorwiegend 
der alte Nationalkult; der Hellenismus daselbst war wenig verschieden von dem 
Hellenismus der armenischen Tigraniden und der Arsakiden des Partherreichs. Es 
mochten die kleinasiatischen Griechen einen kurzen Augenblick für ihre politischen 
Träume an diesem König einen Halt zu finden meinen; in der Tat ward in seinen 
Schlachten um ganz andere Dinge gestritten, als worüber auf den Feldern von Magnesia 
und Pydna die Entscheidung fiel. Es war nach langer Waffenruhe ein neuer Gang in dem 
ungeheuren Zweikampf des Westens und des Ostens, welcher von den Kämpfen bei 
Marathon auf die heutige Generation sich vererbt hat und vielleicht seine Zukunft ebenso 
nach Jahrtausenden zählen mag wie seine Vergangenheit.”160 

 
Mommsen brengt hier de gehelleniseerde koning van Pontus, die optrad als voorvechter 
van de Grieken, weliswaar met de politieke oppositie in Griekenland tegen Rome in 
verband, maar interpreteert zijn optreden vervolgens volledig in een oriëntalistisch kader, 
waarbij het overigens opvalt dat Mommsen ook de hellenistische staten en hun cultuur 
daar, waar hij deze negatief beoordeelt, tot de oriënt rekent.161 De expansieve sultan 
wordt vervolgens evenals zijn medestrijders en medekoningen als Tigranes van Armenië 
systematisch in verband gebracht met de grote expansieve rijken van Voor-Azië: Assyrië 
en Perzië.162 Zo wijdt hij bijvoorbeeld de eerste nederlaag die Mithradates ondanks een 
                                                 
160 RG. III, 280-81; polygamie werd als karakteristiek element van de ‘oriëntaalse despotie’ en daarmee van 
de oriënt als geheel opgevat: Ammann, Östliche Spiegel, 27. Het thema is ook in de antieke literatuur aan te 
treffen; vgl. voor Rome: Isaac, Racism, 376. 
161 Bijv. RG. II, 337 waar de “nach Rom übersiedelnden Hellenen und Orientalen” op één lijn gesteld en 
hun beider “nationale Servilität” als “unvertilgbar” veroordeeld worden. Syriërs en Aziatische Grieken 
golden in de Romeinse literatuur als van nature slaafs; vgl. Isaac, Racism, 338, en ibid. hoofdstuk 2 voor 
het ontstaan van het topos in het klassieke Athene. 
162 Ook de expansieve politiek van Tigranes van Armenië wordt in het kader van een continue strijd tussen 
oost en west geïnterpreteerd: “Die Zeit der Könige von Ninive, der Salmanassar und Sanherib, schien sich 
zu erneuern: wieder lastete der orientalische Despotismus schwer auf der handeltreibenden Bevölkerung 
der syrischen Küste, wie einst auf Tyros und Sidon; wieder warfen binnenländische Großstaaten sich auf 
die Landschaften am Mittelmeer; wieder standen asiatische Heere von angeblich einer halben Million 
Streiter an den kilikischen und syrischen Küsten.” (RG. IV, 54) Zoals in de tijd van de Assyrische expansie 
werden ook nu overwonnen volken uit de grensgebieden gedeporteerd naar de nieuwe residentie, een 
voorbeeld van de “Riesenstädten, wie sie in den Euphratlandschaften bei jedem Wechsel des 
Oberkönigtums auf das Machtwort des neuen Großsultans aus der Erde springen.” (ibid. 54) Tigranokerta 
werd zodoende “eine Stadt wie Ninive und Babylon, mit Mauern von fünfzig Ellen Höhe und den zum 
Sultanismus nun einmal mitgehörigen Palast-, Garten- und Parkanlagen. Auch sonst verleugnete der neue 
Großkönig sich nicht: wie in der ewigen Kindheit des Ostens überhaupt die kindlichen Vorstellungen von 
den Königen mit wirklichen Kronen auf dem Haupte niemals verschwunden sind, so erschien auch 
Tigranes, wo er öffentlich sich zeigte, in Pracht und Tracht eines Nachfolgers des Dareios und Xerxes…” 
(ibid. 54-55). 
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veel groter en sterker leger tegen Sulla leed (86 v.C.) aan de “oriëntaalse” manier van 
oorlog voeren: “wie einst unter Dareios und Antiochos, so stürzten auch jetzt die Massen 
der Orientalen, wie geängstigte Tiere in die Feuersbrunst, sich rasch und blindlings in den 
Kampf…” (RG. III, 305) De “oriëntalen” worden gepresenteerd als natuurwezens, 
vergeleken met “angstige dieren”, die niet naar goede raad willen luisteren en niet willen 
wachten op de voor Rome noodzakelijke rampzalige gevolgen van de burgeroorlog. 

Tegenover het in Mithradates verpersoonlijkte sultanisme stond voor Mommsen 
de in Griekenland en vooral in Rome tot stand gebrachte vrijheid in de vorm van een 
burgerlijk zelfbestuur of een hiermee conceptmatig verbonden monarchie-als-
magistratuur, zoals nagestreefd door Gaius Gracchus en Caesar. Een speciaal geval vormt 
Attalos van Pergamon die in tegenstelling tot andere hellenistische monarchen door 
Mommsen gekarakteriseerd wordt als burgerkoning:  
 

“Indes trotz des Hofglanzes und des Königstitels behielt das pergamenische 
Gemeinwesen immer etwas vom städtischen Charakter, wie es denn auch in seiner Politik 
gewöhnlich mit den Freistädten zusammenging. Attalos selbst, der Lorenzo de’Medici 
des Altertums, blieb sein lebelang ein reicher Bürgersmann, und das Familienleben der 
Attaliden, aus deren Hause ungeachtet des Königstitels die Eintracht und Innigkeit nicht 
gewichen war, stach sehr ab gegen die wüste Schandwirtschaft der adligeren Dynastien.” 
(RG. II, 216)  

 
Het negentiende-eeuwse liberale ideaal van het burgerkoningschap wordt hier op de 
Attaliden geprojecteerd.163 Hun levensstijl was burgerlijk, niet adellijk, en Eintracht en 
Innigkeit worden gedacht in tegenstelling tot het familieleven van bijvoorbeeld 
Mithradates VI.164 Deze tegenstelling wordt nog eens onderstreept in Mommsens 
karakteristiek van de laatste Attalide, Attalos III Philometor. Met zijn troonsbestijging  
 

“trat an die Stelle des friedlichen und mäßigen Bürgerkönigtums ein asiatisches 
Sultanregiment, unter dem es zum Beispiel vorkam, daß der König, um des unbequemen 
Rats seiner väterlichen Freunde sich zu entledigen, sie im Palast versammeln und erst sie, 
sodann ihre Frauen und Kinder von seinen Lanzknechten niedermachen ließ; nebenher 
schrieb er Bücher über den Gartenbau, zog Giftkräuter und bossierte in Wachs, bis ein 
plötzlicher Tod ihn abrief.” (RG. III, 61)  

 
Typerend voor het burgerkoningschap van de eerdere Attaliden was hun burgerlijke 
familieleven; typerend ook hun cultuurpolitiek en het hiervoor nodige vreedzame bewind. 
Dit laatste was – het zij nogmaals benadrukt – geenszins uitdrukking van een 
pacifistische instelling; het Attalidische Pergamon was vooral groot geworden door zijn 
strijd tegen de opdringende Kelten. Maar opnieuw gold hier dat de op de verdediging van 
de nationale staat of de uitbreiding van de cultuurstaat gerichte oorlog de vrede diende te 
garanderen of te brengen die de basis zou zijn voor de burgerlijke maatschappij en 
culturele bloei, kortom van de beschaving.  
 

                                                 
163 Vgl. voor het negentiende-eeuwse ideaal van de burgerkoning: Dollinger, ‘Das Leitbild des 
Bürgerkönigtums’. 
164 RG. III, 280-81 (citaat boven blz. 115); harem en maîtresses ook ibid. 278. 
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De antieke geschiedenis in de context van de strijd tussen ‘occident’ en 
‘oriënt’ 
 
Het overwicht dat de Griekse wereld op Azië had verkregen was gevestigd in de vijfde 
eeuw, nadat de Grieken een Perzische overheersing in het oosten hadden afgewend.165 In 
deze zelfde periode speelden in Italië de strijd tussen Grieken en Karthagers om Sicilië, 
tussen Grieken en Etrusken om de hegemonie in de Italische wateren en een reeks 
conflicten tussen Rome en de Etrusken. In Mommsens interpretatie van deze 
gebeurtenissen speelt de vermeende Grieks-Italische stamverwantschap een centrale rol: 
“Allein die Unterjochung, womit die Koalition der etruskischen und karthagischen 
Nation die Griechen wie die Italiker bedroht, ward glücklich abgewendet durch das 
Zusammenhalten der durch Stammverwandtschaft wie durch die gemeinsame Gefahr 
aufeinander angewiesenen Völker.” (RG. I, 335) Nadat de met de overwinning van Lars 
Porsena op Rome begonnen Etruskische invasie van Latium gestopt was, “ward die 
hellenische Nation zu einem noch umfassenderen und noch entscheidenderen Kampf 
gegen die Barbaren des Westens wie des Ostens genötigt.” (I, 335) De Perzische 
Oorlogen worden nu nadrukkelijk met de strijd in Italië tegen Karthago en de Etrusken in 
verband gebracht:  
 

“Die Stellung der Tyrier zu dem Großkönig führte auch Karthago in die Bahnen der 
persischen Politik – wie denn selbst ein Bündnis zwischen den Karthagern und Xerxes 
glaubwürdig überliefert ist – und mit den Karthagern die Etrusker. Es war eine der 
großartigsten politischen Kombinationen, die gleichzeitig die asiatischen Scharen auf 
Griechenland, die phönikischen auf Sizilien warf, um mit einem Schlag die Freiheit und 
die Zivilisation vom Angesicht der Erde zu vertilgen.” (I, 335)  

 
Bij Salamis en Himera werden respectievelijk de Perzen en de Karthagers verslagen. 
Spoedig volgde nu de val van de Etruskische zeemacht. Ook de strijd van Rome tegen het 
Etruskische Veii wordt, zonder dat daarvoor concrete aanwijzingen te geven zijn, in dit 
kader geïnterpreteerd:  
 

“Es ist nicht auszumachen, inwieweit dieser römisch-etruskische Krieg mit dem 
hellenisch-persischen und dem sizilisch-karthagischen in unmittelbaren Zusammenhange 
stand; aber mögen die Römer die Verbündeten der Sieger von Salamis und von Himera 
gewesen sein oder nicht, die Interessen wie die Folgen trafen jedenfalls zusammen.” (I, 
338)  

 
Het ging bij al deze conflicten om de strijd voor de nationale “vrijheid en beschaving”, 
die hier principieel in de tegenstelling tussen Europa en Azië en alle hiermee in verband 
gebrachte tegenstellingen geduid wordt.  

In het midden van de tweede eeuw v.C. zag Mommsen opnieuw een keerpunt in 
de antieke geschiedenis, nu door de opkomst van een “Reaktion der einheimischen Weise 
und der einheimischen Religion gegen den Hellenismus und die hellenischen Götter” die 
het gevolg was van de religieuze politiek van Antiochos IV Epiphanes, die niet alleen de 

                                                 
165 Vgl voor de negentiende-eeuwse ‘oriëntalistische’ interpretatie van de Perzische Oorlogen: Wiesehöfer, 
‘“Denn es sind welthistorische Siege…”’, m.n. 72-73; voor voorbeelden uit de achttiende en twintigste 
eeuw: Isaac, Racism, 257 e.v. 
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tempel in Jeruzalem onteerde (en zodoende de opstand van de Makkabeeën uitlokte), 
maar ook de tempels van Mithras en Aharamazda.166 In dezelfde tijd kwam het Parthische 
Rijk op, waardoor ook de machtsverhoudingen tussen oost en west verschoven:  
 

“Diese Umwandlung der Völkerverhältnisse im inneren Asien ist der Wendepunkt in der 
Geschichte des Altertums. Auf die Völkerflut, die bisher von Westen nach Osten sich 
ergossen und in dem großen Alexander ihren letzten und höchsten Ausdruck gefunden 
hatte, folgt die Ebbe.” (RG. III, 70)  
 

Deze ontwikkeling wordt door Mommsen zoals gebruikelijk met een brede haal in de 
grote continuïteit van de geschiedenis geplaatst, waar naar zijn mening sprake was van 
een permanent conflict tussen oost en west. Natuurlijk is het de oligarchische senaat van 
deze periode die door zijn weifelende buitenlandse (lees: imperialistische) politiek in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied “jene rückläufige Bewegung ein[leitet], deren letzte 
Ausläufer im Alhambra von Granada und in der Großen Moschee von Konstantinopel 
endigen. […] Die Welt hatte wieder zwei Herren.” (RG. III, 70) Ook in de tijd terug 
construeerde Mommsen een duidelijke continuïteit. Het Parthische Rijk was voor hem het 
“regenerierte Kyrosreich” (RG. III, 69). Deze associatie van het Parthische met het 
Perzische rijk van de Achaemeniden is overigens een in de antieke literatuur 
gebruikelijke.167 Zij wordt bij Mommsen tot een permanent conflict tussen ‘oost’ en 
‘west’ omgeduid waarbinnen een aantal fases te onderscheiden zijn waarbinnen hetzij 
‘het westen’, hetzij ‘het oosten’ de agressieve en opdringende rol vervult. De permanente 
strijd krijgt hierdoor ogenschijnlijk een als ontwikkeling in fases beschrijfbaar historisch 
karakter.  

Mithradates was degene die deze strijd tussen de Grieks-Romeinse en de 
Aziatische machten tot een “nationale” oorlog wist om te vormen, zoals hij tegenover de 
door Lucullus bij Tigranokerta (69 v.C.) verslagen Tigranes bepleitte:  
 

“Aus einem Kabinettskrieg sollte der König [Tigranes] jetzt ein national asiatischer 
werden [sic], die Könige und die Völker Asiens sich vereinigen gegen die übermächtigen 
und übermütigen Okzidentalen. […] Mit größerem Erfolg als an die Könige wandte 
Mithradates sich an die Völker des Ostens. Es hielt nicht schwer, den Krieg darzustellen 
als einen nationalen des Orients gegen den Okzident, denn er war es; gar wohl konnte er 
auch zum Religionskrieg gemacht […] werden…” (IV, 75)  

 
Dat was precies de reden waarom Mommsen in de Pontische koning “eine 
weltgeschichtliche Gestalt” zag:  

                                                 
166 RG. III, 68; opmerkelijk is overigens dat Mommsen Antiochos’ politiek in een Grieks-Romeinse context 
plaatst: “So richtig es auch war, daß sein Reich mehr einem Länderbündel als einem Staate glich und daß 
die Verschiedenheiten der Nationalitäten und der Religionen der Untertanen der Regierung die 
wesentlichsten Hindernisse bereitete, so war doch der Plan, hellenisch-römische Weise und hellenisch-
römischen Kultus überall in seinem Lande einzuführen und seine Völker in politischer wie in religiöser 
Hinsicht auszugleichen unter allen Umständen eine Torheit…” (ibid. 67; mijn cursiveringen) Dit citaat laat 
nog eens zien, hoezeer Mommsen de Griekse en de Romeinse cultuur als een eenheid in contrast tot de 
oriënt zag. 
167 Sonnabend, Fremdenbild und Politik, 280 e.v.; Spawforth, ‘Symbol of unity?’;  vgl. voor de beeldende 
kunst: Schneider, ‘Die Faszination des Feindes’, 110 e.v. 
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“Als der Vorläufer der nationalen Reaktion des Orients gegen die Okzidentalen hat er den 
neuen Kampf des Ostens gegen den Westen eröffnet; und das Gefühl, daß man mit 
seinem Tode nicht am Ende, sondern am Anfang sei, blieb den Besiegten wie den 
Siegern.” (RG. IV, 136)  

 
De volgende grote episode in de geschiedenis van de strijd tussen oost en west is 
Crassus’ nederlaag tegen de Perzen (53 v.C.). De slag bij Carrhae en het verhaal dat het 
afgehakte hoofd van Crassus vervolgens een rol speelde in een opvoering van Euripides’ 
Bakchai aan het Parthische hof worden door Mommsen weer in het grotere perspectief 
geduid:  
 

“Es war seit den Zeiten der Achämeniden der erste ernsthafte Sieg, den die Orientalen 
über den Okzident erfochten; und wohl lag auch darin ein tiefer Sinn, daß zur Feier dieses 
Sieges das schönste Erzeugnis der okzidentalischen Welt, die griechische Tragödie, durch 
ihre herabgekommenen Vertreter in jener grausigen Groteske sich selber parodierte. Das 
römische Bürgertum und der Genius von Hellas fingen gleichzeitig an, sich auf die 
Ketten des Sultanismus zu schicken.” (RG. V, 16) 

 
Opvallend is in deze passage in eerste instantie dat ook de zich in deze periode vormende 
Romeinse monarchie als “sultanisme” wordt geduid; opvallend, omdat Caesars 
monarchie en het hierop volgende principaat door Mommsen staatsrechtelijk in het kader 
van zijn magistratuurthese niet als despotische regimes maar als vertegenwoordiging van 
de burgerij opgevat werden. Hier is echter weer de tegenstelling tussen het 
staatsrechtelijke en het historische perspectief  zichtbaar. Caesar streefde wel naar een 
vrije staatsburgerlijke gemeenschap, maar faalde (en moest ook falen); en hoewel het 
principaat vorm kreeg binnen de kaders van de bestaande magistratuur, ontwikkelde het 
zich langzamerhand tot een “werkelijke monarchie”. Opnieuw is hier dus het 
rechtshistorische periodiseringsprincipe van toepassing: de periode van het ‘sultanisme’ 
kwam pas met de herstructurering van de monarchie door Diocletianus en Constantijn, 
maar de hiertoe leidende ontwikkeling “begon” (“fingen … an”) eerder. In zijn 
bespreking van Caesars monarchie verbindt Mommsen het begrip ‘sultan’ met het begrip 
rex, het Latijnse woord voor koning, maar daarbij gaat het primair om de republikeinse 
anti-monarchale gevoelens bij een groot deel van de burgerij. Vanwege die gevoelens zou 
Caesar besloten hebben, “den mit uraltem Bannfluch behafteten und den Römern seiner 
Zeit mehr noch für die Despoten des Orients als für ihren Numa und Servius geläufigen 
Königsnamen zu vermeiden und das Wesen des Königtums unter dem Imperatorentitel 
sich anzueignen.”168 De republiek was ondertussen “oeroud”, haar constitutie had ‘wortel 
geschoten’, zoals Mommsen elders opmerkte (RG. IV, 193-94; zie onder blz. 140) en er 
was dus in de Romeinse samenleving veel verzet tegen de monarchale regeringsvorm die 
geassocieerd werd met het oriëntaalse ‘sultanisme’.  

Ook in de keizertijd was er sprake van “der die ganze Kaiserzeit ausfüllende 
Kampf des Ostens und des Westens in und um Armenien und Mesopotamien…” (RG. 
VII, 149) Het Parthische Rijk wordt ook hier opgevat als het “regenerierte Perserreich” 

                                                 
168 RG. V, 151; vgl. RG. V, 153 over de aard van Caesars monarchie als uitwerking van het Romeinse 
staatsrecht: “Nur insofern, als diese Caesarischen Komitien dazu dienten, die Volkssouveränität prinzipiell 
festzuhalten und energisch gegen den Sultanismus zu protestieren, waren sie ein wichtiges Moment in dem 
Caesarischen System und mittelbar von praktischer Bedeutung.” 
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(VII, 49) en Mommsen construeert een continuïteit in de vorm waarin de vorstelijke 
heerschappij gekleed wordt tussen de Parthische koning en de negentiende-eeuwse 
Perzische shah (VII, 51). Maar de krachtige, en mede daarom positief gewaardeerde 
keizers – Tiberius, Trajanus, Marcus Aurelius, Septimius Severus – slaagden er in het 
Parthische Rijk min of meer te bedwingen.  

Was de opkomst van het Parthische Rijk voor Mommsen reeds een historisch 
keerpunt in de machtrelatie tussen oost en west, wordt hier nu de betekenis van de nieuwe 
dynastie van de Sassaniden in de derde eeuw in deze zin geïnterpreteerd. Dit was niet 
alleen een dynastieke omwenteling, maar ook  
 

“eine Umwälzung […], welche […] die nationalen und religiösen Elemente zu 
gewaltigem Aufschwung entfesselnd an die Stelle der vom Hellenismus durchdrungenen 
Bastardzivilisation des Partherstaats die Staatsordnung, den Glauben, die Sitte und die 
Fürsten derjenigen Landschaft setzte, welche das alte Perserreich geschaffen hatte und 
seit dessen Übergang an die parthische Dynastie wie die Gräber des Dareios und des 
Xerxes, so auch die Keime der Wiedergeburt des Volkes in sich bewahrte. Es erfolgte die 
Wiederherstellung des von Alexander niedergeworfenen Großkönigtums der Perser durch 
das Eintreten der Dynastie der Sassaniden.” (RG. VII, 117)  

 
Het gevolg was dat nu ook het machtspolitieke conflict tussen oost en west opnieuw 
oplaaide:  
 

“Das Großkönigtum des Ostens fordert endlich sein volles Recht; die Welt gehört nicht 
ferner den Römern allein. Mit der Unterwürfigkeit der Orientalen und der 
Oberherrlichkeit der Okzidentalen ist es vorbei. Dem entsprechend tritt an die Stelle der 
bis dahin immer wieder zum Frieden zurückwendenden Beziehungen zwischen Römern 
und Parthern durch Generationen die erbitterte Fehde.” (VII, 123) 
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7 Samenvatting 
 
Voor Mommsen was de staat een sittliche Macht die gekenmerkt werd door het principe 
van de staatssouvereiniteit. Dat wil zeggen dat de staat een instelling was waarvan het 
bestaan niet afhankelijk was van de personen en instanties die hem bestuurden. 
Omgekeerd dienden de bestuurders zich juist aan de constitutioneel vastgelegde regels te 
houden. De staat moest een rechtsstaat zijn, waarin de burgers niet waren overgeleverd 
aan de willekeur van degenen die de staat regeerden. Dit was in de negentiende eeuw een 
liberale, tegen absolutistisch-monarchale tendenzen gerichte gedachte. Mommsen 
gebruikte dit principe echter ook om de geschiedenis van de Romeinse staat te duiden en 
te beoordelen.  

Het staatsrecht van de Romeinse staat was niet in een juridische vorm 
overgeleverd, maar Mommsen meende de systematiek van het recht wel vanuit de 
staatkundige begrippen van de Romeinen te kunnen reconstrueren. Hij deed dit in zijn 
Römisches Staatsrecht met behulp van de methodologie van de zogenaamde historische 
Rechtsschule.  

Dit staatsrechtelijke systeem vormt de basis van Mommsens historisering van de 
Romeinse geschiedenis. De Romeinse staat werd immers volgens Mommsen in de 
verschillende fases van zijn bestaan gekenmerkt door een aantal basisprincipes, die hem 
fundamenteel deden onderscheiden van de moderne Duitse en Europese staten. De 
voornaamste verschillen zag Mommsen in de lokalisering van de souvereiniteit en in de 
aard van de magistratuur. Niet de koning of de hoogste magistraat was souverein, maar 
de in de volksvergadering bijeenkomende burgerij. Een parlement – een centraal element 
in het negentiende-eeuwse liberale denken over de staat – ontbrak in Rome; ook de senaat 
had staatsrechtelijk niet de functies van het moderne parlement. Centraal in het door 
Mommsen opgestelde Romeins-staatsrechtelijke systeem stond als de handelende factor 
in het staatsbestuur de magistratuur, waartoe hij ook de vroeg-Romeinse rex en de 
princeps van de vroege keizertijd rekende. De magistraat was de onder deelname van de 
burgerij benoemde of gekozen vertegenwoordiger van de populus die verschillende 
functies, met name op het terrein van de oorlogvoering en de rechtspraak, verenigde die 
in het moderne staatkundige leven gescheiden waren of dat volgens de liberale doctrine 
dienden te zijn.  

Samen met de comitia en, anders dan vaak wordt aangenomen, de senaat vormde 
de magistratuur volgens Mommsen een samenhangend bestuurlijk systeem. De drie 
componenten hadden elk volgens duidelijke regels omschreven en van elkaar 
afgebakende bevoegdheden. Dit systeem van checks and balances maakte van het antieke 
Rome een rechtsstaat met een sterke uitvoerende, dat wil zeggen de staatssouvereiniteit 
handhavende macht. 

Van belang is dat dit staatsrechtelijke systeem ook al ten grondslag ligt aan 
Mommsens duiding van de Romeinse geschiedenis in de Römische Geschichte, hoewel 
dit werk anderhalf decennium eerder was verschenen dan de eerste band van het 
Römisches Staatsrecht. Dat is echter niet verwonderlijk, wanneer we bedenken, dat de 
basisprincipes van Mommsens systematiek – en dan met name zijn opvatting van de 
magistratuur – reeds in de oudere historische, staatsrechtelijke en staatsaltertümliche 
literatuur te vinden zijn. Van Joseph Rubino nam Mommsen niet alleen het 
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methodologische uitgangspunt over dat via de staatsrechtelijke instituties en de in de 
annalistische traditie verpakte staatsrechtelijke overlevering betrouwbare kennis van het 
vroege Rome mogelijk was, maar ook de these dat de op zichzelf staande en niet van de 
populus afhankelijke magistratuur aan de basis en in het centrum van het Romeinse 
staatsrecht stond. De continuïteit in het Romeins staatsrechtelijke systeem van de 
koningstijd tot in de derde eeuw n.C. gaat terug op de gedachte van Niebuhr en Puchta 
dat ook de rex en de princeps als magistraten op te vatten zouden zijn. Mommsens 
voornaamste bijdrage was de nadrukkelijke systematisering van de basisprincipes en het 
terugdringen van het historische element in de systematiek zelf. In de Römische 
Geschichte echter liet hij de wisselwerking tussen de continuïteit van deze systematiek en 
de historische ontwikkeling van de concrete constituties zien. Het resultaat dat hiermee 
bereikt werd was een fundamentele historisering van de Romeinse geschiedenis. 

Toch verbond Mommsen de zo gehistoriseerde Romeinse staat weer met de 
moderne Europese staten door beide als ‘occidentaalse’ staatsvormen, gekenmerkt door 
burgerlijk zelfbestuur of een bestuur door middel van representanten, af te zetten tegen de 
‘oriëntaalse’ despotie. En de Grieks-Romeinse geschiedenis kreeg een plaats in de 
continuïteit van de strijd tussen ‘oost’ en ‘west’ die tot in Mommsens eigen tijd zou 
voortduren. Met behulp van de gangbare oriëntalistische clichés kreeg de Romeinse 
geschiedenis zodoende toch weer een actuele betekenis.  




